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ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED
TJÄNSTEMANNAGRUPPEN

Tid och plats: Den 11 februari 2002, kl.11.00-15.00 i Kristinehamn

Närvarande:
Sven-Olof Ludvigsson (SOL), ordförande
Ronnie Lind (RL)
Rolf Gustavsson (RG)
Lars Nilsson (LN), sekreterare

Övriga deltagare
Lars Boström (LB),

1. Mötet öppnas
SOL hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Dagordning
Förslag till dagordning godkändes.

3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

4. Protokoll från ledningsgruppens sammanträde den 11 jan. 2002
Rubricerade protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport och budget
Behållningen till dags dato uppgår till 160 184 kronor. Tjänstemannagruppens
förslag till budget har godkänts av ledningsgruppen. Rapporterades att Falköping
numer är med som betalande medlem

Beslut
RL fick i uppdrag att ändra logotypen med avseende på att Falköping är med i
samarbetet

Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora ! Vansbro ! Fi l ipstad !
Storfors ! Kristinehamn ! Gullspång ! Mariestad ! Skövde !  Falköping
Tidaholm ! Mullsjö ! Jönköping ! Gislaved ! Hylte ! Halmstad
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6. Infrastrukturplaneringen
Ledningsgruppen har godkänt skrivelser till trafikutskottet och regeringen. Direktiv
till trafikverken kommer i februari.

7. Samlad objekt- och effektbeskrivning av Inlandsvägen Syd
En sammanställning av de objekt som är planerade av vägverket och effekterna av
dessa bör göras för ”vår” vägsträcka. Den bör dessutom kommenteras och
kompletteras med de kunskaper som har framkommit genom våra egna utredningar

Beslut
Sol får i uppdrag att kontakta Lars Nilsson, Tyréns Infrakonsult AB  för att få en
priside.

8. Enhetligt vägnummer
Sol har talat med GD Ingmar Skogö som lovat att han skall göra vad han kan.
Sol har fått i uppdrag av ledningsgruppen att uppvakta Hjalmar Söderberg
som är chef för strategisk planering på huvudkontoret och informera honom
om Inlandsvägen Syds betydelse och vikten av att hela vägsträckningen får ett
enhetligt vägnummer.

9. Inlandsvägen i ett internationellt perspektiv
Ola Grunden har kontakter i Ryssland som har visat intresse för att länka samman
inlandsvägen med Ryssland via Finland. IEF:s styrelse har ställt sig positiva till ett
utvidgat samarbete med Finland och Ryssland. Vid sammanträdet den 15 november
2001 i Mullsjö fick RG i upppdrag att undersöka möjligheten att erhålla medel för
en förstudie inför ett eventuellt Interreg-projekt. RG meddelade vid dagens
sammanträde att det enligt EU-samordnaren i Vansbro är möjligt att söka pengar till
en förstudie ur Interreg 3 B programmet for The Northen Periphery.Viss tveksamhet
framförs om det är rätt att lägga kraft och energi på en relation mot Ryssland,
däremot är kopplingen söderut mot övriga Europa en viktig fråga som vi måste börja
att hantera. SOL har ledningsgruppens uppdrag att skriva till TINA-kontoret och
informera om  Inlandsvägens utomordentliga funktion som transportled i hela sin
längd.

10. Ansökan nätverkspengar från EU
Tjänstemannagruppen har fått i uppdrag att skriva en ansökan om nätverkspengar
från EU s strukturfond mål 2. Mariestads kommun skall stå som projektägare.

11. Symposium 2002, programförslag
I samband med plenarmötet i Kristinehamn den 27 November 2002 skall vi inbjuda
till ett Symposium. SOL  hade tagit fram förslag till program. Symposiet föreslås
behandla frågor med anledning av infrastrukturplaneringen 2004 till 2015.
Medverkande skall vara personer från departement, vägverk och
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länsstyrelser/regioner. Någon kvalificerad journalist inbjudas för att kommentera
och delta i paneldebatten.

Lednings- och tjänstemannagrupperna skall samlas kvällen innan kl.19.00. Årsmötet
hålles 08.30 – ca. 10.00. Symposiet 10.00 – 15.30

Beslut
        Programförslaget godkändes. SOL arbetar vidare med programmet.

12. Marknadsföring  av Inlandsvägen Syd, turisttidningen den goda resan.
Tidningsbyrån i Jönköpings län skall producera en annonsfinansierad tidning med
information om inlandsvägen Syd. Varje kommun får en halv sida för egen
redaktionell text. Kontaktperson skall utses från varje kommun. De kommuner som
inte utsett någon uppmanas att göra detta snarast. Vi skall skriva en inledande text
om Inlandsvägen Syd

Beslut
      RL får i uppdrag att kontakta någon som kan hjälpa oss med en inledande

skrivelse.

13.  Protokoll

       Beslut
       Tjänstemannagruppens protokoll skall tillgängliggöras för kontaktpersoner i
       samtliga medlemskommuner genom e-post och hänvisning till hemsidan. RL
       ansvarar

14. Nästa möte
      Tisdagen den 14 maj kl. 11.00 i Halmstad

Dag som ovan

Lars Nilsson
Tf skrerare

Justeras:

Sven-Olof Ludvigsson
Ordförande
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