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Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd

Plats och tid: Hova, Gullspångs kommun, den 1 november 2001

Närvarande: Se deltagarförteckning (bilaga 1).

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Gunnar Magnusson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 2. Dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 3. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen (bilaga 2) godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Ekonomisk rapport och budget

Thomas Johansson redogjorde för det ekonomiska läget. Behållningen per den 15
oktober 2001 var 160 184 kr. Ekonomisk redovisning för perioden 2000-11-01 -- 2001-
10-15 (bilaga 3)  godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Fortsatt samverkan

Mötet beslutade att förlänga samarbetsavtalet ytterligare två år.

Falköpings kommun hälsades välkommen som ny medlem i Inlandsvägen Syd.

§ 6. Val av ledningsgrupp

Sittande ledningsgrupp omvaldes för en tid av två år. Ulla Göthager omvaldes som
ordförande för ledningsgruppen.

Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora ! Vansbro ! Fi l ipstad !
Storfors ! Kristinehamn ! Gullspång ! Mariestad ! Skövde ! Tidaholm !
Mullsjö ! Jönköping ! Gislaved ! Hylte ! Halmstad
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§ 7. Val av tjänstemannagrupp

Till ny ledamot av tjänstemannagruppen utsågs Rolf Gustafsson från Vansbro, Dalarna.
I övrigt omvaldes sittande tjänstemannagrupp för en tid av två år.

Mötet beslutade att tjänstemannagruppens möten skall vara öppna för ansvarig
tjänsteman från respektive medlemskommun. Kallelse till tjänstemannagruppens möten
skickas den tjänsteman som är anmäld som kontaktman.

§ 8. Rapport om pågående och planerade aktiviteter

Sven-Olof Ludvigsson informerade om pågående och kommande aktiviteter. Följande
antecknades:
•  Samverkan med Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF)

IEF är under ombildning. Projektet ”Den goda resan” ligger på is till dess att IEF:s
nya organisation är klar.

•  Annonseringen i Svensk Vägguide
Inlandsvägen Syd marknadsförs i svensk Vägguide. Exemplar av vägguiden kan
rekvireras från Svensk Vägguide AB i Ulricehamn, tel. 0321-359 55.

•  Broschyr, T-tröjor och pins
Ett nytt utskick av broschyren till kommunerna planeras. Om ytterligare behov finns
hos kommunerna kommer broschyren att tryckas om. T-tröjor och pins delades ut på
mötet.

•  Hemsidan
Hemsidan är relativt välbesökt. På hemsidan finns länkar till alla
medlemskommuner. En länk till IEF:s hemsida kommer att anordnas. Det är önskvärt
att alla medlemskommunerna har länkar till Inlandsvägens hemsida.

•  Frågan om gemensamt vägnummer
Det har trots omfattande kontakter med och flera skrivelser till vägverket hittills inte
gått att få en tillfredsställande lösning på vägnummersfrågan.

•  Skrivelse angående hastighetsbegränsningar
Inlandsvägen Syd har i skrivelse till vägverket och näringsdepartementet påtalat
behovet av planeringen av infrastukturåtgärder beträffande de vägar som
tillsammans utgör Inlandsvägen Syd i ökad utsträckning måste ske över vägverkets
regiongränser och i samverkan med berörda kommuner.

Vägverket har svarat på skrivelsen och angett att man ”instämmer i att planeringen i
ökad utsträckning bör samordnas över läns- och inte minst Vägverkets
regiongränser. En komplikation vad gäller Inlandsvägen är att vissa delar (v26, 48,
E20, 64 söder om Kristinehamn ingår i det så kallade Nationella stamvägnätet där
Vägverket och regeringen har huvudansvaret medan respektive länsstyrelse har
huvudansvar för övriga avsnitt (väg 185 och väg 64 norr om Kristinehamn). Oavsett
denna indelning kommer ni i kommunerna respektive länsstyrelserna på olika sätt
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att engageras den kommande åtgärdsplaneringen för Inlandsvägen. Det är i samband
därmed som en samlad åtgärdsplan för hela sträckan lämpligen tas fram”.

Svaret från Vägverket lästes upp och applåderades av mötet.

•  Gestaltningsprogram
Frågan om ett gestaltningsprogram för Inlandsvägen Syd aktualiserades vid
plenarmötet den 25 oktober 2000. Frågan har därefter diskuterats i ledningsgruppen
vid två tillfällen. Vi de kontakter som varit med berörda vägverksregioner har
framkommit att frågan för närvarande inte är prioriterad av vägverket.

•  Inlandsvägssamarbete över nationsgränser
Skrivelse i rubricerade ärende har inkommit från Ola Grudin i Mora. Gunnar
Magnusson informerade om att Ola Grudin även tillskrivit IEF i frågan och att IEF:s
styrelse har ställt sig positiva till att utvidga samarbetet med Finland och Ryssland.

För att få mer information har Ola Grundin har bjudits in till nästa möte med
tjänstemannagruppen.

§ 9. Symposium 2002

Kristinehamns kommun har erbjudit sig att stå som värd för det symposium som skall
hållas i anslutning till plenarmötet 2002. Lednings- och tjänstemannagruppen fick i
uppdrag att arbeta vidare med förberedelserna inför symposiet.

§ 10. Avslutning

Ordförande Gunnar Magnusson tackade samtliga deltagare och förklarade mötet
avslutat.

Dag som ovan

Thomas Johansson
Sekreterare

Justeras:

Gunnar Magnusson
Ordförande
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Bilaga 1

Deltagarförteckning

Per-Åke Sandberg Filipstad
Jan Bremer Falköping
Agne Sahlin Gislaved
Erik Johansson Gullspång
Bengt Ekberg Halmstad
Helena Ageman Jönköping
Stefan Wiktorsson Jönköping
Eva Wennström Kristinehamn
Thomas Johansson Mariestad
Yngve Johansson Mariestad
Nicklas Larsson Mora
Berndt Martinsson Mora
Anja Berglund Mullsjö
Sven-Olof Ludvigsson Mullsjö
Bengt Åke Bengtsson Skövde
Peder Doverholt Storfors
Per-Olof Graaf Tidaholm
Rolf Gustafsson Vansbro
Gunnar Magnusson Vansbro


