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 12 juni 2003, kl.11.00-14.00 i Mariestad
Närvarande:

Ledamöter
Ulla Göthager, ordförande
Gunnar Magnusson
Eva Wennström

Mariestad
Vansbro
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 mars 2003 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Ekonomisk rapport
TJ rapporterade att det fanns 109 465,85 kronor på kontot.

5. Infrastrukturplaneringen
SOL lämnade en lägesrapport om den långsiktiga infrastrukturplaneringen.
Vägverket skall redovisa remissbehandlat förslag till nationell väghållningsplan för
regeringen senast den 4 augusti 2003. Regeringen beräknas fastställa planen i december
2003.
Parallellt med att Vägverket upprättar en nationell plan för vägtransportsystemet planerar
länen för det regionala statliga vägnätet. I Västra Götalands län ligger ansvaret att upprätta
länsplanen för regional transportinfrastruktur hos det regionala självstyrelseorganet. I
övriga län som berör Inlandsvägen Syd har länsstyrelsen det ansvaret. Länen skall lämna
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in remissbehandlade förslag till länsplaner senast den 4 augusti 2003. Regeringen kommer
därefter att fatta beslut om definitiva ramar till länen. Respektive län skall sedan fastställa
planen senast den 31 december 2003.
SOL föredrog tjänstemannagruppens förslag till sändlista för utskick av rapporten
”Inlandsvägen Syd – Hur behandlas den i åtgärdsplaneringen för 2004-2015”
Beslut
Rapporten ”Inlandsvägen Syd – Hur behandlas den i åtgärdsplaneringen för 2004-2015”
skickas ut i enlighet med tjänstemannagruppens förslag.

6. Marknadsföring av Inlandsvägen Syd, turisttidningen ”Den goda resan”
Tidningen är tryckt och utskickad till medlemskommunerna. Varje kommun har fått 5 000
ex. Kostnaden för transport och distribution av tidningen från tryckeriet i Örebro uppgick
till 14 000 kr. I enlighet med beslut i ledningsgruppen den 11 mars 2003 skall kostnaden
finansieras dels genom bidrag från den gemensamma kassan (5 000 kr) dels av respektive
kommun. TJ meddelade att kommunerna fakturerats 600 kr exklusive moms vardera för
att täcka resterande kostnad (9 000 kr). SOL har, i samband med distributionen av
tidningen, haft kontakt med respektive kommun
Tidningen betraktas som i huvudsak bra, men viss negativ kritik har framförts.
Tidningsbyrån är beredd att göra en ny tidning enligt samma koncept nästa år (2004).
Beslut
SOL får i uppdrag att undersöka om någon kommun har fler exemplar av tidningen än
vad som beräknas gå åt. Om det finns överexemplar bör dessa om möjlig istället
tillhandahållas vid informationsanläggningen i anslutning till Öresundsbron.

7. Projektet ”Den Goda Resan”, kontakt och förankring, förslag från urban Laurin
TJ och RG har haft tjänstemannagruppens uppdrag att undersöka möjligheten att få stöd
från EU:s mål 2 västra resp. mål 1 för projektet ”Den goda resan”. I uppdraget ingick att
kontakta Urban Laurin som upprättat projektbeskrivningen. Urban Laurin har sedermera
fått i uppdrag att utveckla, anpassa och förankra samt att föreslå en finansiering av
tidigare redovisad projektidé.
SOL och TJ rapporterade från möte med Urban Laurin. Vid mötet meddelade Laurin att
flertalet kommuner och samtliga berörda länsstyrelser var positiva till projektidén. Några
skriftliga bekräftelser avseende länsstyrelsernas intresse har dock inte erhållits. Vid mötet
träffades överenskommelse om att Laurin arbete avrapporteras skriftligt.
Laurin har därefter inkommit med utkast till rapport med titeln: ”Rapport från förstudie
kring projekt ”Den goda resan”. Av rapporten framgår bl.a. att de tidigare förhoppningar
att kunna finansiera projektet med stöd av s.k. LBU-medel, som administreras av
länsstyrelserna, inte gått att infria. I rapporten redovisas därför förslag på fortsatt arbete
med projektet och dess inriktning.
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Tjänstemannagruppen föreslår att ledningsgruppen godkänner att Urban Laurin inbjuds till
seminariet som planeras hållas i anslutning till plenarmötet för att där redovisa resultatet
av förstudien.
Beslut
Ledningsgruppen beslutar i enlighet med tjänstemannagruppens förslag. SOL får i
uppdrag att tillskriva ansvarig politiker och tjänsteman för turistfrågor i respektive
kommun. En s.k. boka dagen-skrivelse skall skickas ut till de instanser som kan ha intresse
av att delta på seminariet den 10 november.
Ulla Göthager undersöker om Göte Bernardsson är intresserad av att medverka på
seminariet.

8. Uppvaktningar – Nya vägdirektörer och departement
SOL har på uppdrag av ledningsgruppen förberett uppvakningar av de nytillträdda
vägverksdirektörerna i region väst och i region sydöst samt ordföranden i riksdagens
trafikutskott.
Planerade uppvaktningen av tillförordnade direktören för Vägverkets region Väst den 22
maj ställdes in på grund av sjukdom. Någon ny tid för uppvaktning ha ännu inte bestämts.
Det är dock klart att uppvaktningen av den nya vägverksdirektören i region Sydöst
kommer att äga rum den 27 augusti kl. 13.30.
SOL föreslog att ledningsgruppen uppvaktar näringsdepartementet innan regeringen fattar
beslut om infrastrukturplaneringen.
Beslut
SOL får i uppdrag att förbereda uppvaktningar av näringsdepartementet och
vägverksdirektören i region Väst.

9. Angående vägvisning/skyltning för väg 26, målstandard och klassning
Vägverket har beslutat att Inlandsvägen Syd får vägnummer 26. Väg 48 och 64 kommer
att skyltas om till 26. Beslutet omfattar dock inte väg 185, eftersom denna är länsväg och
inte kan uppgraderas utan att regeringen fattar beslut i frågan. Väg 26 kommer därför att
skyltas mot Jönköping. De samverkande kommunerna har krävt att vägen skall skyltas
mot Mora redan i Halmstad.
Skyltningen skall enligt beslut i vägverket vara klar 1 oktober 2003.
Vägverkets beslut är oklart när det gäller skyltningen av bl.a. fjärrorter. SOL har haft
kontakt med företrädare för vägverkets region sydöst för klarläggande vad gäller
vägvisningsskyltningen.
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10. IEF-rapport
SOL berättade att IEF, via Staffan Bond, framfört att organisationen önskar mer
information om verksamheten i Inlandsvägen Syd. IEF efterlyser också bättre
representation från Inlandsvägen Syd på deras möten.
Gunnar Magnusson informerade att Kiruna kommun nu är medlem i IEF.
Beslut
Ledningsgruppen beslutade att styrelsen för IEF skall bjudas in till seminariet den 10
november.

11. Seminarium den 10 november 2003
Ledningsgruppen har tidigare beslutat att seminariet hålls måndagen den 10 november på
residenset i Mariestad och att plenarmötet hålls samma dag.. TJ meddelade att residenset
har bokats.
Tjänstemannagruppen föreslår att temat för årets seminarium skall vara turism och
turismutveckling utmed Inlandsvägen under rubriken ”Den Goda resan ”.
Ledningsgruppen bör ge SOL i uppdrag att ta fram förslag till program.
Tjänstemannagruppen föreslår också att plenarmötet hålls efter seminariet.

Beslut
Ledningsgruppen beslutar i enlighet med tjänstemannagruppens förslag. Se även paragraf
7 ovan.

12. Samverkansavtalet, ledningsgrupp, tjänstemannagrupp, ny projektledare m.m.
Samverkansavtalet mellan kommunerna utmed Inlandsvägen Syd löper ut 2003. Beslut
om ev. förlängning och förnyelse av avtalet behöver fattas senast i samband med
plenarmötet i november 2003.
Ulla Göthager har avböjt omval till ordförandeposten. SOL har tidigare meddelat att han
kommer sluta som projektledare den 31 december 2003.
Tjänstemannagruppen rekommenderar ledningsgruppen att fortsätta samarbetet och ta
nödvändiga initiativ för att finna lämpliga ersättare till de till de personer som avsagt sig
uppdrag.
Beslut
Ulla Göthager tar kontakt med samtliga ledamöterna i ledningsgruppen för att diskutera
fortsatt samarbete och former för samarbetet. Frågan tas upp på nästa möte med
ledningsgruppen.

13. Nästa möte
Ulla Göthager återkommer med tid för nästa möte.
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14. 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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