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

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED
TJÄNSTEMANNAGRUPPEN
Tid och plats: Den 6 september 2001, kl.11.00-14.30 i Mariestad

Närvarande:
Sven-Olof Ludvigsson (SOL), ordförande
Ronnie Lind (RL)
Lars Nilsson (LN)
Thomas Johansson (TJ), kassör och sekreterare

1. Mötet öppnas
SOL hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Dagordning
Förslag till dagordning godkändes.
3. Protokoll från ledningsgruppens sammanträde den 18 juni 2001
Rubricerade protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport och budget
TJ rapporterade att behållningen den 6 september 2001 uppgick till 155 923,90 kr.
IEF har fakturerats 5 000 kr för annons i vägguide.

5. Verksamhetsberättelse för år 2001
Beslut
TJ får i uppdrag att upprätta förslag till verksamhetsberättelse.
6. Ledamöter i tjänstemannagruppen
Frågan om bemanning av tjänstemannagruppen inför verksamhetsåret 2002
diskuterades.
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Beslut
SOL får i uppdrag att tillskriva samtliga kommunstyrelseordförande i de
samverkande kommunerna och be dem lämna förslag på lämpliga kandidater i
tjänstemannagruppen inför plenarmötet.

7. Plenarmöte
Plenarmötet hålls den 1 november 2001 i Gullspång. SOL har skickat ut kallelse.
I anslutning till plenarmötet anordnas ett miniseminarium om
infrastrukturplaneringen. Ingemar Skogö, generaldirektör för vägverket medverkar
under seminariet. Till seminariet inbjuds
" Vägdirektörer och tjänstemän i berörda vägregioner
" Representanter från berörda Industri- och handelskammare
" Kommunikationsdirektörer eller motsvarande i berörda län.
Inbjudan skickas också till Falköpings kommun som anmält intresse att delta i
samarbetet kring Inlandsvägen Syd.

8. Hastighetsbegränsningar på Inlandsvägen Syd
Inlandsvägen Syd har i skrivelse till vägverket och näringsdepartementet, den 28
juni 2001, 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 i skrivelse som inkom den 29 augusti 2001 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 att engageras den kommande åtgärdsplaneringen för
Inlandsvägen. Det är i samband därmed som en samlad åtgärdsplan för hela sträckan
lämpligen tas fram”.

9. Restlager av T-tröjor och ”pins”
Ledningsgruppen beslöt den 8 februari 2001 att, som ett led i genomförandet av
marknadsföringsstrategin, köpa in T-tröjor och ”pins”. Efter utskick till
kommunerna finns ett onödigt stort restlager kvar i Mullsjö kommun.
Beslut
Restlagret av tröjor och pins minskas till 100 respektive 200 ex. Övriga tröjor och
pins fördelas till kommunerna på plenarmötet
.
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10. Uppvaktning av Västra Götalandsregionen
I Västra Götalands län är det numera landstinget (Västra Götalandsregionen) som
ansvarar för transportinfrastrukturplaneringen. Det är angeläget att de nya
beslutsfattarna uppmärksammas på inlandsvägens betydelse och behov. Berörda
länsstyrelser har tidigare uppvaktats i frågan. Ledningsgruppen har beslutat att ge
SOL i uppdrag att tillskriva Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen
med begäran om ett möte.
Det är nu klart att mötet hålls den 17 september i Vänersborg. Regionen
representeras av regionråden Lennart Löfgren och Kent Johansson.

11. Vår begäran om enhetligt vägnummer – väg nr 26
SOL informerade om de kontakter som varit med vägverket i detta ärende. En ny
skrivelse har getts in till Vägverket. Med anledning härav bör vi avvakta ytterligare
något innan vi, i enlighet med ledningsgruppens beslut den 19 mars 2001, tillskriver
vägverkets styrelse i frågan.

12. Gestaltningsprogram för Inlandsvägen Syd
Frågan om ett gestaltningsprogram för Inlandsvägen Syd aktualiserades vid
plenarmötet den 25 oktober 2000. Frågan har därefter diskuterats på
ledningsgruppens mötet i Vansbro den 8 februari 2001 och på telefonmötet den 19
mars 2001. Vid ledningsmötet den 18 juni fick SOL i uppdrag att tillskriva berörda
vägverksregioner och efterhöra huruvida gestaltningsprogram eller liknande finns
eller är på gång för någon av del av Inlandsvägen Syd samt att åter aktualisera
frågan om gestaltningsprogram på årsmötet
SOL meddelade att han tillskrivit berörda vägverksregioner och att svar hittills
endast inkommit från Region mitt.

13. Hemsidan
På Inlandsvägens hemsida finns länkar till de samverkande kommunernas hemsidor.
I syfte att göra Inlandsvägen hemsida ännu mer känd är det lämpligt att också de
samverkande kommunerna, via sina hemsidor, har länkar till Inlandsvägen Syd.
Beslut
RL fick i uppdrag att undersöka huruvida de samverkande kommunerna på sina
hemsidor har länkar till Inlandsvägens hemsida.

14. Symposium 2002
Tema för planerat symposium i samband med plenarmötet år 2002 diskuterades.
Beslut
Tjänstemannagruppens föreslår att symposiet hålls i Kristinehamn och att
huvudtemat skall vara gestaltning och estetik. Samtliga i tjänstemannagruppen får i
uppdrag att lämna förslag på lämpliga föredragshållare.
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15. Nästa möte
Nästa möte med tjänstemannagruppen hålls preliminärt den 15 november 2001 kl.
10.30 i Mullsjö.

16. Nätverkspengar
Möjligheterna att söka s.k. nätverkspengar från EU:s strukturfond mål 3
diskuterades.
Beslut
RL fick i uppdrag att undersöka om det är möjligt att få stöd från mål 3 för det
nätverksarbete som sker inom Inlandsvägen Syd.

17. Inlandsvägssamarbete över nationsgränserna
Skrivelse i rubricerade ärende har inkommit från Ola Grudin i Mora.
Beslut
Ola Grudin bjuds in till nästa möte med tjänstemannagruppen.

18. Avslutning
SOL tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

Thomas Johansson
Sekreterare
Justeras:

Sven-Olof Ludvigsson
Ordförande
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