
Postadress Telefon Fax e-post Internet
c/o Mullsjö Kommun 0392-140 66 0392-141 92 sven-olof.ludvigsson@mullsjo.se www.inlandsvagen.org
Box 33, 565 21 Mullsjö

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED
TJÄNSTEMANNAGRUPPEN

Tid och plats: Den 4 oktober 2002, kl.10.30-14.30 i Filipstad

Närvarande:
Ledamöter
Sven-Olof Ludvigsson (SOL), ordförande
Ronnie Lind (RL)
Rolf Gustafsson (RG)
Thomas Johansson (TJ), sekreterare

Övriga deltagare
Bengt Åke Bengtsson, Skövde
Jan Bremer, Falköping
Peter Doverholt, Storfors
Bo Forsberg, Filipstad
Lars Nilsson, Tyréns Infrakonsult

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

2. Dagordning
Förslag till dagordning godkändes.

3. Föregående protokoll
Protokoll från tjänstemannagruppens möte i Skövde den 27 augusti 2002 gicks
igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport och budget
TJ rapporterade att behållningen till dags dato uppgår till 202 182,77 kronor.

5. Rapport från och samråd med Lars Nilsson, Tyréns Infrakonsult, angående
pågående ”utredning” (med bl.a. samlad effektbeskrivning för inlandsvägen
Syd)

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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Ledningsgruppen har på förslag från tjänstmannagruppen beslutat att låta Tyréns
infrakonsult AB, genom Lars Nilsson, utreda planeringsläget och göra en
sammanställning av bl.a. de investeringsobjekt som vägverket planerar för
Inlandsvägen Syd. 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.
Sammanställningen kommer att kunna användas vid uppvaktningar, utskick och
dylikt samt vid exempelvis den gemensamma skrivelse som de samverkande
kommunerna avser ge in till berörda vägverksregioner och övriga viktiga aktörer
inför den nya planeringsomgången. När rapporten är klar kommer den att tryckas i
ca 200 ex.

Lars Nilsson har vid tjänstemannamöte den 27 augusti lämnat en lägesrapport från
pågående utredningsarbete.

Vid dagens möte presenterades ett första koncept till slutrapport. Överenskommelse
träffades om att rapporten behöver kompletteras och förtydligas i vissa avseenden.
En ny version av rapporten kommer att skickas ut den 25 oktober 2002.

6. Enhetligt vägnummer
SOL redogjorde för de senaste kontakterna med vägverket.

Vägverket har inhämtat och sammanställt synpunkter från bl.a. berörda kommuner.
Samtliga 15 kommuner som ingår i Inlandsvägen Syd har svarat att de vill ha ett
enhetligt vägnummer – väg 26. Även IEF är positiva till nummerbytet. Jönköpings
kommun har sagt att de inte har något att erinra mot ett enhetlig vägnummer.

Vägverket har tidigare meddelat att ett beslutunderlag skulle presenteras för
generaldirektören, som fattar beslut i ärendet, den 6 september och att ett beslut
skulle fattas kort därefter. SOL har därefter fått besked om att ärendet dragit ut på
tiden och att något beslut ännu inte fattas i ärendet. Beslut kan nu väntas först i
november.

Beslut
Tjänstemannagruppen föreslår att ledningsgruppen avvaktar besked från Vägverket.
Om inget beslut fattats i frågan före den 27 november föreslår tjänstemannagruppen
att ledningsgruppen verkställer tidigare beslut att tillskriva vägverket styrelse i
frågan.

7. Inlandsvägen i ett internationellt perspektiv
IEF:s styrelse har ställt sig positiva till ett utvidgat samarbete med Finland och
Ryssland. Ledningsgruppen har vid sammanträdet den 3 juni 2002 uttalat att
Inlandsvägen Syd ser positivt på IEF:s engagemang i denna fråga. Ola Grudin har
kontaktat SOL och framfört vissa tveksamheter angående de turistsatsningar som
planeras av IEF och Via Lappia. Frågan hänger delvis samman med vad som händer
med IEF som organisation. RG har uppdraget att följa utvecklingen inom IEF.
RG meddelade att det inte finns något nytt att rapportera.
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8. Symposium 2002 i Kristinehamn
SOL rapporterade att inbjudan till symposiet har skickats ut till ca 530 personer,
organisationer, myndigheter, kommuner och företag. Generaldirektör Per Ola
Eriksson, NUTEK, har meddelat förhinder. Avdelningschefen Kurt Ekelund,
NUTEK, kommer att medverka i hans ställe och tala om sektorssamordning inom
den regionala utvecklingspolitiken.

9. Nätverkspengar
Tjänstemannagruppen har gett TJ och RG i uppdrag att undersöka möjligheten att få
stöd från EU:s mål 2 västra resp. mål 1 för projektet ”Den goda resan”. I uppdraget
ingår att kontakta ska Urban Laurin som upprättat projektbeskrivningen. TJ
rapporterade att ett möte är inbokat med Urban Laurin den 30 oktober 2002. Mötet
hålls i Örebro.

10. Marknadsföring  av Inlandsvägen Syd
SOL rapporterade att han kontaktat Tidningsbyrån i Mullsjö meddelat vi fortfarande
är intresserade av att det produceras en annonsfinansierad tidning med information
om inlandsvägen Syd, enligt samma koncept som presenterades i våras. Upplagan
blir på 75 000 exemplar. Tidningsbyrån har även visat sig vara intresserad av att
producera en affisch med information om Inlandsvägen. Affischen ska kunna anslås
på turistbyråer, kommunkontor m.fl. platser.

RG har i uppdrag att till nästa möte presentera en idé och prisbild på lämplig affisch.
bl.a. kan användas på kommunernas informationstavlor utmed vägarna. Bilden ska
visa Inlandsvägen och var på vägen man för tillfället befinner sig.

Beslut
RL  får i uppdrag att kontakta Tidningsbyrån i Mullsjö angående ev. uppdrag att ta
fram en affisch.

11. Vår hemsida
RL efterlyste nyhetsnotiser och liknande som med fördel kan publiceras på
hemsidan. Även aktuella projektväg och andra aktiviteter bör finnas på hemsidan.

12. Inför årsmötet 27 november i Kristinehamn
Förberedelser inför årsmötet diskuterades. TJ har i uppdrag att ta fram sedvanlig
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

13. Omtryck av sammanfattningen i broschyrform av utredningen ”Allsidig
utredning om Inlandsvägens betydelse”
De samverkande kommunerna för Inlandsvägen Syd lät 1996 utföra en allsidig
utredning av Inlandsvägens betydelse. Utredningen sammanfattades i en särskild
broschyr. I broschyren presenteras motiven för satsningar på Inlandsvägen och
konkreta förslag till åtgärder på ett överskådligt och lättläst sätt. Broschyren, som nu
är slut,  har visat sig vara mycket användbar vid bl.a. uppvaktningar.  Eftersom
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innehållet i broschyren i allt väsentligt fortfarande är aktuellt har frågan uppkommit
om det finns möjlighet att göra en omtryckning.

Beslut
SOL får i uppdrag att kontakta Kaserntryckeriet AB angående pris m.m. för en
omtryckning av broschyren från 1996.

14. Nästa möte
Tisdagen den 26 november kl. 19.00 i Kristinehamn.

Dag som ovan

Thomas Johansson
Sekreterare

Justeras:

Sven-Olof Ludvigsson
Ordförande
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