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ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED
TJÄNSTEMANNAGRUPPEN

Tid och plats: Den 26 maj 2003, kl. 10.00-14.00 i Mariestad

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

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 Filipstad den 20 februari 2003 gicks
igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport och budget
TJ rapporterade att behållningen till dags dato uppgick till 142 842,85 kronor.

5. Tidningen ”Den Goda Resan”
Tidningen är tryckt och utskickad till medlemskommunerna. Varje kommun har fått
5 000 ex.  Kostnaden  för transport och distribution av tidningen från tryckeriet i
Örebro uppgick till 14 000 kr.

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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I enlighet med beslut i ledningsgruppen den 11 mars 2003 skall kostnaden
finansieras dels genom bidrag från den gemensamma kassan (5 000 kr) dels av
respektive kommun. TJ meddelade att kommunerna fakturerats 600 kr exklusive
moms vardera för att täcka resterande kostnad (9 000 kr).

Beslut
SOL kontaktar respektive kommun angående distributionen av tidningen.

6. Distribution av rapporten ”Inlandsvägen Syd – Hur behandlas den i
åtgärdsplaneringen för 2004-2015”
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.

Lars Nilsson har vid tjänstemannamöten den 27 augusti och den 4 oktober 2002
lämnat lägesrapporter från pågående utredningsarbete. Huvuddragen i rapporten
presenterades vid seminariet som hölls i anslutning till plenarmötet i Kristinehamn.

Ledningsgruppen har godkänt slutrapporten. Rapporten trycks i 250 ex. i
enlighet med offert från Tyréns Infrastruktur AB.

Distributionen av rapporten diskuterades.

Beslut
Varje medlemskommun får 10 ex av rapporten. SOL upprättar följebrev och
sändlista. TJ sköter utskicket.

7. Yttranden över förslag till nationell väghållningsplan och länstransportplaner
Lars Nilsson, Tyréns Infrastruktur, har på uppdrag av Tjänstemannagruppen skrivit
ett förslag till yttrande.

Ledningsgruppen har godkänt upprättat förslag till gemensamt yttrande. Yttrandet
har delgetts berörda vägverksregioner, länsstyrelser och självstyrelseorgan.
Skrivelse med yttrandet jämte 1 ex. av slutrapporten har även skickats till
regeringen.

Länsstyrelser och självstyrelseorgan har avgivit yttranden över den nationella
väghållningsplanen. SOL hade inhämtat yttrandet från länsstyrelsen i Jönköping.
För att få en samlad bild av hur de regionala instanserna ser på Inlandsvägen
behöver SOL ha tillgång till samtliga yttranden.

Beslut
RL får i uppdrag att publicerar det gemensamma yttrandet på hemsidan.

RL, RG, LN och TJ får i uppdrag att inhämta yttrandena från respektive län/region.



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

8. Projektet ”Den Goda Resan
TJ och RG har haft tjänstemannagruppens uppdrag att undersöka möjligheten att få
stöd från EU:s mål 2 västra resp. mål 1 för projektet ”Den goda resan”. I uppdraget
ingick att kontakta Urban Laurin som upprättat projektbeskrivningen. Urban Laurin
har sedermera fått i uppdrag att utveckla, anpassa och förankra samt att föreslå en
finansiering av tidigare redovisad projektidé.

SOL och TJ rapporterade från möte med Urban Laurin. Vid mötet meddelade Laurin
att flertalet kommuner och samtliga berörda länsstyrelser var positiva till
projektidén. Några skriftliga bekräftelser avseende länsstyrelsernas intresse har dock
inte erhållits. Vid mötet träffades överenskommelse om att Laurin arbete
avrapporteras skriftligt.

Laurin har därefter inkommit med utkast till rapport med titeln: ”Rapport från
förstudie kring projekt ”Den goda resan”. Av rapporten framgår bl.a. att de tidigare
förhoppningar att kunna finansiera projektet med stöd av s.k. LBU-medel, som
administreras av länsstyrelserna, inte gått att infria. I rapporten redovisas därför
förslag på fortsatt arbete med projektet och dess inriktning.

SOL har haft kontakt med Urban Laurin och diskuterat hur uppdraget skall slutföras
och avrapporteras. Överenskommelse har träffats om att Laurin slutför arbetet med
förstudien och att han, förutom den skriftliga rapporten, gör en muntlig redovisning
på seminariet som planeras genomföras i anslutning till plenarmötet den 10
november 2003.

Beslut
Urban Laurins uppdrag avslutas. Tjänstemannagruppen föreslår att
ledningsgruppen godkänner att Urban Laurin inbjuds till seminariet som planeras
hållas i anslutning till plenarmötet för att där redovisa resultatet av utförd förstudie.

9. Enhetligt vägnummer
Vägverket har beslutat att Inlandsvägen Syd får vägnummer 26. Väg 48 och 64
kommer att skyltas om till 26. Beslutet omfattar dock inte väg 185, eftersom denna
är länsväg och inte kan uppgraderas utan att regeringen fattar beslut i frågan. Väg 26
kommer därför att skyltas mot Jönköping. De samverkande kommunerna har krävt
att vägen skall skyltas mot Mora redan i Halmstad.

Skyltningen skall enligt beslut i vägverket vara klar 1 oktober 2003.

Vägverkets beslut är oklart när det gäller skyltningen av bl.a. fjärrorter.

Beslut
SOL får i uppdrag att kontakta vägverket för klarläggande vad gäller
vägvisningsskyltningen.



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

10. Uppvaktningar
SOL meddelade att den planerade uppvaktningen av tillförordnade direktören för
Vägverkets region Väst den 22 maj ställdes in på grund av sjukdom. Någon ny tid
för uppvaktning ha ännu inte bestämts. Det är dock klart att uppvaktningen av den
nya vägverksdirektören i region Sydöst kommer att äga rum den 27 augusti.

SOL meddelade också att han undersöker möjligheten att få uppvakta
näringsdepartementet under hösten.

11. Affischer
RG har inhämtat offert på affisch som kan användas på kommunernas
informationstavlor utmed Inlandsvägen Syd. Kostnaden för 15 st affischer med
formatet 1x1.5 m är 52 100 kr.

Eftersom kostnaden inte ryms inom den av ledningsgruppen fastställda budgeten för
2003 har RG uppdraget att undersöka om enskilda medlemskommuner är
intresserade att köpa affischer till offererat pris.

12. Seminarium 2003
Ledningsgruppen har beslutat att seminariet hålls måndagen den 10 november på
residenset i Mariestad. Plenarmötet hålls samma dag. TJ har bokat residenset.

Tema för seminariet i anslutning till årets plenarmöte diskuterades.

Beslut
Tjänstemannagruppen föreslår att temat för årets seminarium skall vara turism och
turismutveckling utmed Inlandsvägen under rubriken ”Den Goda resan ”.
Ledningsgruppen bör ge SOL i uppdrag att ta fram förslag till program.
Tjänstemannagruppen föreslår också att plenarmötet hålls efter seminariet.

13. Vår hemsida
RL föreslog att de som besöker hemsidan, skall erbjudas att svara på en elektronisk
enkät i samband med besöket. Syftet med enkäten är att få in synpunkter på hur
hemsidan kan förbättras.

Beslut
RL får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att etablera en
”enkätfunktion” på hemsidan.

14. Arbetsformer framöver, projektledning m.m.
Samverkansavtalet mellan kommunerna utmed Inlandsvägen Syd löper ut 2003.
Beslut om ev. förlängning och förnyelse av avtalet behöver fattas senast i samband
med plenarmötet i november 2003.
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Ulla Göthager har avböjt omval till ordförandeposten. SOL har tidigare meddelat att
han kommer sluta som projektledare den 31 december 2003.

Beslut
Tjänstemannagruppen rekommenderar ledningsgruppen att fortsätta samarbetet och
ta nödvändiga initiativ för att finna lämpliga ersättare till de personer som avsagt
sig uppdrag.

15. Nästa möte
Nästa möte med tjänstemannagruppen hålls i Kristinehamn den 16 september kl.
10.30.

16. Mötet avslutas
SOL tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

Thomas Johansson
Sekreterare

Justeras:

Sven-Olof Ludvigsson
Ordförande
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