Anteckningar från sammanträde med ledningsgruppen för Inlandsvägen Syd

Tid : den 19 mars 2001 Kl. 08.00 - 08.30

Närvarande, beslutande:

Ulla Göthager ordf., Agne Sahlin, Gunnar Magnusson
Bengt Ekberg

Övriga : Lars Nilsson, Sven-Olof Ludvigsson sekreterare

l. Ekonomirapport
I de samverkande kommunernas gemensamma kassa finns den 2001-03-13
248 350 64 kr. Fortsatt oreglerat är Dalarnas läns bidrag från 1997 - 25 000 kr
Beloppet är dock på väg via Skövde till Mariestad ( kassaförv.) enligt Thomas Johansson
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna

2.

Samverkan med IEF eller Inland AB
Vid Ledningsgruppens möte i Vansbro den 8 februari 2001 framkom att diskussioner
Pågår om att ombilda IEF och att bilda ett för ca: 15 kommuner helkommunalt bolag
kallat "Inland AB".
I nuläget är det osäkert vilken part norr om Mora som Inlandsvägen syd skall samverka
med framöver i vissa frågor.
Gunnar Magnusson rapporterar från IEF's senaste styrelsemöte i vecka 11 . Av rapporten
framgår att det lutar åt att det inte blir något bolag . Ev. kommer en ny ekonomisk
förening att bildas . Vid Inlandstinget i juni 2001 kommer frågan upp till behandling.
Ledningsgruppen beslutar att avvakta mötet som IEF har i juni.

3.

Broschyr " Inlandsvägen syd "
Hammarlunds i Mora har i uppdrag att framställa rubricerade broschyr. Ett undermåligt
korrektur har kommit oss till del. Rättat och förbättrat exemplar skulle reklambyrån
levererat under februari månad .
Ledningsgruppen uttalade vid sitt senaste möte den 8:c februari att" broschyren skall
vara färdig inom en månad , i annat fall har vi ingen nytta av den".
Den 16 mars erhölls ett nytt korrektur.

Ledningsgruppen beslutar att korrekturet skickas ut till ordföranden och
tjänstemannagruppen för granskning

4.

Projektet "Måltidsturism efter Inlandsvägen - Den goda resan"
Projektet förutsätter bl.a. samarbete med kommunerna norr om Mora.
Blir det IEF eller Inland AB eller någon annan sammanslutning som representerar
kommunerna norr om Inlandsvägen syd ?
Efter inlandstinget i juni kan sannolikt frågeställningen bli besvarad enl. Gunnar Magnusson.
Tjänstemannagruppen föreslår Ledningsgruppen besluta att projektbeskrivningen skickas till
respektive läns turistbolag/förening för yttrande.
Ledningsgruppen beslutar i enlighet med tjänstemannagruppens förslag samt att uppdraga
till Ulla Göthager och Sven-Olof Ludvigsson att i skrivelse till respektive bolag/förening ta
upp frågan om finansiering av projektet.

5.

Inlandsvägen som Europaväg eller riksväg med gemensamt vägnummer
Ledningsgruppen har diskuterat frågan om att verka för att Inlandsvägen blir klassad som
Europaväg. Vid ledningsgruppens möte den 8 februari 2001 fick tjänstemännen i uppdrag att
undersöka hur berörda länsstyrelser såg på frågan.
Sven-Olof Ludvigsson rapporterar om dels kontakter med Länsstyrelsen i Jönköpings län
dels kontakter med Vägverket Region Väst.
Tjänstemannagruppen föreslår Ledningsgruppen besluta att tillsvidare avvakta med
Europavägsfrågan och istället kraftfullt verka för att Inlandsvägen görs till riksväg i hela sin
sträckning och att vägen far ett gemensamt vägnummer - rv. 26.
Ledningsgruppen beslutar enligt Tjänstemannagruppens förslag
Tjänstemannagruppen föreslår vidare att Ledningsgruppen ger ordföranden och S-O
Ludvigsson i uppdrag att tillskriva Vägverkets revisorer och påtala den bristfälliga
hanteringen av Inlandsvägen Syds framställan om ett gemensamt vägnummer för
Inlandsvägen Syd.
Ledningsgruppen beslutar uppdraga till ordföranden Ulla Göthager och Sven-O Ludvigsson
att tillskriva Vägverkets styrelse i ärendet.

6.

Gestaltningsprogram för Inlandsvägen syd
Ledningsgruppen beslutade i februari 2001 att frågan om Gestaltningsprogram för
Inlandsvägen Syd får avvakta till dess att vägens framtida status , europaväg eller riksväg
med nr 26 har klargjorts.

Sven-Olof Ludvigsson redovisar en konsults syn på ett gestaltningsprogram . Programmet
redovisar normalt sett inga skillnader på en europaväg resp. riksväg enl. konsulten.
Mot bakgrund av ovan gjorda ställningstagande om riksvägsstatus och vägnr. 26 föreslås att
ledningsgruppen ger Sven- 0 Ludvigsson i uppdrag att infordra offert på ett
gestaltningsprogram för Inlandsvägen syd.
Ledningsgruppen beslutar att frågan om gestaltningsprogram bör tas upp till behandling på
nästa ledningsgruppmöte

7.

Möte med "våra" riksdagsmän den 9 maj i Stockholm
Frågan om vilka riksdagsmän som skall bjudas in till informationsmötet den 9 maj 2001 har
ej klarlagts. Uppgifter saknas från Västergötlands län och vissa preciseringar måste göras när
det gäller Värmland, Dalarna och Jönköpings län.
Sven-O Ludvigsson tar kontakt med resp. ledamot i ledningsgruppen (exkl. Ekberg) för
klarläggande.

8.

Förstärkning av tjänstemannagruppen
Utsedd tjänsteman från Vansbro har inte deltagit i tjänstemannagruppens arbete
den senaste tiden.
Tjänstemannagruppen föreslår att en tjänsteman utses från Mora kommun.
Ledningsgruppen uppdragen till Sven-Olof Ludvigsson att kontakta Mora Kommun och
begära att de utser någon att ingå i tjänstemannagruppen

10.

Nästa möte i ledningsgruppen
Nästa möte med ledningsgruppen blir i Mariestad den 18 juni 2001 kl. I 0.00
Plats : Stadshuset

Ull Göthager
Ordförande
Sven-Olof Ludvigsson
Sekreterare

