Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora ! Vansbro ! Fil ipstad !
Storfors ! Kristinehamn ! Gullspång ! Mariestad ! Skövde ! Falköping !
Tidaholm ! Mullsjö ! Jönköping ! Gislaved ! Hylte ! Halmstad

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN
Tid och plats: Den 3 juni 2002, kl.10.00-13.00 i Mariestad

Närvarande:
Ledamöter
Bengt Ekberg
Ulla Göthager, ordförande
Gunnar Magnusson
Agne Sahlin
Eva Wennström

Halmstad
Mariestad
Vansbro
Gislaved
Kristinehamn

Övriga
Sven-Olof Ludvigsson (SOL), ordförande i tjänstemannagruppen
Thomas Johansson (TJ), kassör och sekreterare

1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla Göthager hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

3. Protokoll från föregående möte
Protokoll från ledningsgruppens möte den 11 januari 2002 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Ekonomisk rapport
TJ redogjorde för det ekonomiska läget. Behållningen per den 3 juni 2002 var 207 182,77
kr.

5. Angående vår begäran om enhetligt vägnummer – väg 26
SOL redogjorde för de kontakter som varit med vägverket i denna segdragna fråga. Han
hade bl.a. träffat chefen för strategisk planering Hjalmar Strömberg från Vägverkets
huvudkontor i Borlänge. Gunnar Magnusson och Eva Wennström rapporterade från ett
möte mellan IEF och Vägverket i Borlänge den 31 maj där vägnummerfrågan diskuterats.
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Vägverket utreder nu frågan om ett gemensamt vägnummer och har skickat en remiss till
berörda kommuner i vilken man önskar synpunkter på redovisat beslutsunderlag och fyra
beslutsalternativ.
Beslut
Ledningsgruppen beslutar enhälligt att förorda alternativ (d), dvs. ny vägnumrering - väg
26 - med oförändrad vägvisning.
SOL och TJ får i uppdrag att upprätta förslag till yttrande som kan användas av de
samverkande kommunerna i samband med att de svarar på vägverkets remiss i
vägnummerfrågan.
Bengt Ekberg får i uppdrag att kontakta vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.
Ledamöterna i ledningsgruppen kontakter sina kollegor i respektive län.

6. Samlad objekt- och effektbeskrivning för Inlandsvägen Syd
Tjänstemannagruppen har vid ett flertal tillfällen diskuterat att göra en sammanställning
av bl.a. de investeringsobjekt som vägverket planerar för Inlandsvägen. En komplett
sammanställningen bör innehålla en redovisning av de objekt som ingår i nuvarande
planeringsomgång, en redovisning av planeringsläget för dessa objekt, en tillbakablick
över tidigare planering, nya objekt och åtgärder samt en analys av hur planeringen, och
gjorda investeringar påverkat utvecklingen vad gäller trafikförhållanden, näringsliv och
boende. Sammanställningen kommer att kunna användas vid uppvaktningar, utskick och
dylikt samt vid exempelvis den gemensamma skrivelse som de samverkande kommunerna
avser ge in till berörda vägverksregioner och övriga viktiga aktörer inför den nya
planeringsomgången.
Offert på ovan nämnda utredningsuppdrag har infordrats från Lars Nilsson, Tyréns
infrakonsult AB. Kostnaden för utredningen är 80.000 kr exkl. tryckning.
Tjänstemannagruppen har föreslagit att ledningsgruppen beslutar att en utredning enligt
ovan görs för att klarlägga planeringsläget m.m. längs Inlandsvägen Syd inför den nya
planeringsomgången samt att utredningen görs av Tyréns infrakonsult AB, genom Lars
Nilsson, i enlighet med redovisad uppdragsbeskrivning och offert.
Beslut
Ledningsgruppen beslutar i enlighet med tjänstmannagruppens förslag. När rapporten är
klar bör den tryckas i ca 200 ex.

7. Marknadsföring - Turisttidningen den goda resan
SOL rapporterade att Tidningsbyrån i Mullsjö inte kan producera någon tidning eftersom
annonsunderlaget visat sig vara för svagt.

8. Inlandsvägen i ett internationellt perspektiv
SOL har tidigare redovisat skrivelse i rubricerade ärende som inkommit från Ola Grudin i
Mora. IEF:s styrelse har ställt sig positiva till ett utvidgat samarbete med Finland och
Ryssland och vill nu höra hur Inlandsvägen Syd ställer sig i frågan. Tjänstemannagruppen
Postadress
c/o Mullsjö Kommun
Box 33, 565 21 Mullsjö

Telefon
0392-140 66

Fax
0392-141 92

e-post

sven-olof.ludvigsson@mullsjo.se

Internet
www.inlandsvagen.org

har tidigare framfört viss tveksamhet om det är rätt att lägga kraft och energi på en relation
mot Ryssland och istället förordat ett utökat engagemang söderut mot övriga Europa.
Tjänstemannagruppen har föreslagit att ledningsgruppen uttalar att de samverkande
kommunerna för Inlandsvägen Syd stödjer IEF:s engagemang i denna fråga.
Beslut
Ledningsgruppen uttalar att Inlandsvägen Syd ser positivt på IEF:s engagemang i denna
fråga.

9. Symposium 2002
Ledningsgruppen har tidigare principgodkänt programförslag för symposiet som hålls den
27 november 2002 i Kristinehamn. Temat för symposiet är infrastruktur och regional
utveckling. SOL meddelade att det nu var klart att generaldirektören för NUTEK kommer
att håller ett anförande på symposiet.
Beslut
Ledningsgruppen beslutade att en ”boka dagen”- skrivelse om symposiet skall skickas ut
före sommaren.
Under punkt 6 ovan beslutade utredningsuppdrag skall redovisas på symposiet.

10. Uppvaktningar
SOL informerade om att direktören för vägverket region väst, Bengt Wolfram har gått i
pension och att Mats Forsgren som är direktör i region sydost kommer att avgå med
pension under hösten.
Tjänstemannagruppen har föreslagit att ledningsgruppen ger SOL i uppdrag att förbereda
uppvakningar av de nytillträdda vägverksdirektörerna i region väst och i region
sydöst.
Beslut
Ledningsgruppen beslutar i enlighet med tjänstemannagruppens förslag.

11. Nästa möte
Nästa möte (telefonmöte) med ledningsgruppen hålls den 9 oktober kl. 10.00.

12. Rapport om vår hemsida och nätverkspengar
SOL rapporterade att hemsidan är forsatt välbesökt. Sidan har anpassats med anledning av
att Falköpings kommun nu ingår i samarbetet kring Inlandsvägen Syd.
TJ rapporterade att det på grund av medelsbrist kommer att bli svårt att få några
nätverkspengar från Mål 2 Västra. Enligt uppgift från EU-lotsen i norra Skaraborg är det
inte sannolikt att vi får några pengar till pågående verksamhet, däremot kan vi få för ett
konkret utvecklingsprojekt.
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13. Avslutning
Ordförande Ulla Göthager tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

Thomas Johansson
Sekreterare
Justeras:

Ulla Göthager
Ordförande
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