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
TJÄNSTEMANNAGRUPPEN
Tid och plats: Den 14 maj 2002, kl.11.00-15.00 i Halmstad

Närvarande:
Sven-Olof Ludvigsson (SOL), ordförande
Ronnie Lind (RL)
Lars Nilsson (LN)
Thomas Johansson (TJ), sekreterare
Övriga deltagare
Bengt Åke Bengtsson (BÅB),

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. Ekonomisk rapport och budget
TJ rapporterade att behållningen till dags dato uppgår till 207 182,77 kronor.
5. Underlag inför infrastrukturplanering
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. Sammanställning behövs som
underlag för den skrivelse gemensamma skrivelse som de samverkande
kommunerna avser ge in till berörda vägverksregioner och övriga viktiga aktörer
inför den nya planeringsomgången.
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Offert har infordrats från Lars Nilsson, Tyréns infrakonsult AB. Kostnaden för
utredningen är 80.000 kr exkl. tryckning.
Beslut
Tjänstemannagruppen föreslår ledningsgruppen besluta att en utredning 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.
6. Skrivelse angående infrastrukturplaneringen
Vägverket kommer under hösten 2002 att ställa samman planeringsunderlag inför
planeringsperioden 2004-2011. Underlaget med förslag till prioriteringar kommer i
början av 2003 att remitteras till kommunerna.
Beslut
Tjänstemannagruppen föreslår att ledningsgruppen ger SOL i uppdrag att upprätta
en skrivelse, å de samverkande kommunernas vägnar, angående behovet av
åtgärder på Inlandsvägen Syd inför den nya planeringsomgången. Skrivelsen bör
ställas till berörda vägverksregioner, länsstyrelser och självstyrelseorgan m.fl.
viktiga aktörer i infrastrukturplaneringen.
7. Enhetligt vägnummer
SOL redogjorde för de kontakter som varit med vägverket i denna segdragna fråga.
Vägverket avser nu inhämta synpunkter direkt från berörda kommuner innan beslut
fattas. Vägnummerfrågan kommer även att diskuteras på ett möte mellan IEF och
Vägverket i Borlänge den 31 maj. LN deltar på detta möte.

Beslut
SOL upprättar förslag till yttrande som kan användas av de samverkande
kommunerna i samband med att de svarar på vägverkets remiss i
vägnummerfrågan.
8. 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 och vill nu höra hur Inlandsvägen
Syd ställer sig i frågan. Tjänstemannagruppen 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.
Beslut
Tjänstemannagruppen föreslår att ledningsgruppen uttalar att de samverkande
kommunerna för Inlandsvägen Syd stödjer IEF:s engagemang i denna fråga.
9. Symposium 2002 i Kristinehamn
SOL rapporterade om pågående arbete med förberedelserna inför symposiet. SOL
har tillskrivit potentiella föredragshållare men ännu inte fått svar.
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Beslut
SOL skickar påminnelse och hemställer om svar senast den 3 juni.
10. Ansökan nätverkspengar från EU
TJ rapporterar om de kontakter som skett i detta ärende. Möjligheten att få
nätverkspengar från EU:s strukturfond mål 2 Västra är små inför 2003. Enligt
uppgift från EU-lotsen i Norra Skaraborg är det mycket osannolikt att bidrag kan
utgå till befintliga nätverk. Däremot kan man söka pengar för konkreta
utvecklingsprojekt. Ansökan skall lämnas in före den 12 juli 2002.
11. Marknadsföring av Inlandsvägen Syd, turisttidningen den goda resan.
Tidningsbyrån i Jönköpings län har meddelat att de inte kan producera någon
tidning eftersom annonsunderlaget visat sig vara för svagt.
12. 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.
Beslut
Tjänstemannagruppens föreslår ledningsgruppen ger SOL i uppdrag att förbereda
uppvakningar av de nytillträdda vägverksdirektörerna i region väst och i region
sydöst.
13. Vår hemsida
RL meddelade att logon anpassats med anledning av att Falköpings kommun nu
ingår i samarbetet kring Inlandsvägen Syd. En notis om pågående vägombyggnad på
riksväg 64 (Sjötorp-Spåsjön) kommer att läggas ut på hemsidan.
14. Nästa möte
Tisdagen den 27 augusti kl. 10.00 i Skövde.
15. Övriga frågor
• BÅB rapporterade om arbetet förberedelserna för projektet ”Förbifart Skultorp”.
En uppgörelse finns nu mellan Västra Götalandsregionen (VGR)och Skövde
kommun om finansieringen av projektet. Uppgörelsen innebär att Skövde
kommun att lånar upp medel medan VGR står för kapitalkostnaden. Som en
direkt följd av denna uppgörelse kan förbifarten börja byggas redan i augusti
2002. Förbifarten är ca 9 km.
• IEF håller årsstämma och styrelsemöte den 10 juni i anslutning till Inlandsting i
Strömstad. Inbjudan överlämnas till ledningsgruppen för ställningstagande om
deltagande.
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Dag som ovan

Thomas Johansson
Sekreterare
Justeras:

Sven-Olof Ludvigsson
Ordförande
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