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 16 september 2003, kl. 10.30-13.00 i Kristinehamn

Närvarande:
Ledamöter
Sven-Olof Ludvigsson (SOL), ordförande
Lars Nilsson (LN)
Rolf Gustafsson (RG)
Thomas Johansson (TJ), sekreterare
Övriga deltagare
Bengt-Åke Bengtsson, Skövde
Bo Forsberg, Filipstad
Per Kjellander, Gullspång

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 Mariestad den 26 maj 2003 gicks
igenom, godkändes och lades till handlingarna. Protokollet från ledningsgruppens
möte i Mariestad den 12 juni 2003 gicks igenom och lades till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport och budget
TJ rapporterade att behållningen till dags dato uppgick till 59 485 kronor.
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5. Infrastrukturplaneringen 2004-2015 Yttranden över förslag till nationell
väghållningsplan och länstransportplaner
Lars Nilsson, Tyréns Infrastruktur, har upprättat ett gemensamt yttrande för de
samverkande kommunernas räkning. Yttrandet har delgetts regeringen och
vägverket centralt samt berörda vägverksregioner, länsstyrelser och
självstyrelseorgan.
Yttrandet från Inlandsvägen Syd har kommenterats väl i den remissammanställning,
som är en del av Vägverkets förslag till nationell plan för vägtransportsystemet
2004-2015. Intressant är också att Inlandsvägen Syd omnämns som en
lobbyorganisation.
Länsstyrelser och självstyrelseorgan har avgivit yttranden över den nationella
väghållningsplanen. SOL redovisade resultatet av sin genomgång av yttrandena från
de länsstyrelser och självstyrelseorgan som berörs av Inlandsvägen Syd och
konstaterade att vägen endast fått marginell uppmärksamhet.

6. Vägnummerskyltningen Rv 26 för Inlandsvägen Syd (exkl. Lv 185) och
vägvisningsskyltning, målstandard och klassning
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. SOL har
kontaktat vägverket i ärendet och fått information om möjligheten att underlätta för
bilisterna genom s.k. vägvalsskyltning. Behovet av sådan vägvalsskyltning är
särskilt viktig vid väg 185 utanför Mullsjö, där bilisterna i annat fall riskerar att få
köra en omväg på ca 1,5 mil.
Beslut
Tjänstemannagruppen förslår att ledningsgruppen ger SOL i uppdrag att tillskriva
vägverket om behovet av särskild vägvalsskyltning vid väg 185 utanför Mullsjö.

7. Uppvaktningar
Uppvaktningen av tf vägdirektören Winberg i region Väst sker 29 september. Ulla
Göthager, Eva Wennström och Gunnar Magnusson deltar.
SOL rapporterade från uppvakningen av Rolf Johansson, ny vägverksdirektör i
region Sydöst. Mötet var mycket lyckat.
SOL har undersökt möjligheten att få uppvakta näringsdepartementet under hösten.
Ulrika Messing har satt av vissa dagar för uppvakningar från län och regioner.
Enligt uppgift från departementet finns det inte tid till ytterligare uppvakningar.
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Kerstin Welin har tillträtt som ny landshövding i Värmland och det är angeläget att
hon snarast möjligt får information om samarbetet kring Inlandsvägen Syd.
Beslut
Tjänstemannagruppen föreslår att ledningsgruppen ger SOL i uppdrag att anordna
en uppvaktning av landshövding Kerstin Welin i Värmland.

8. Marknadsföring av Inlandsvägen Syd, turisttidningen ”Den Goda Resan”
Delade meningar framfördes om tidningens värde för marknadsföringen av
Inlandsvägen Syd. Under mötet framfördes också en del kritiska synpunkter
beträffande Tidningsbyrån, bl.a. hade Tidningsbyråns kontaktpersoner utlovat
reportage som inte genomförts. Vidare hade vissa kommuner överexemplar av
tidningen.
SOL påminde om det e-postmeddelande han skickade ut den 24 juni med
uppmaning om spridning av tidningen samt att kontaktpersonerna skulle höra av sig
om de hade överexemplar eller saknade tidningar. Ingen kontaktperson hade hört av
sig vilket tolkades som att kommunerna var nöjda
Beslut
Tjänstemannagruppen beslutar, på fråga från Tidningsbyrån om vårt intresse för
en ny utgåva, uttala att det är upp till respektive kommun att avgöra om man vill
medverka med annonsering m.m.

9. Affischer
RG har inhämtat offert på affisch som kan användas på kommunernas
informationstavlor utmed Inlandsvägen Syd. 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.

Beslut
RG får i uppdrag att ta fram exempel i färg på affisch från Kartbolaget, samt
maila detta till respektive kontaktperson med prisuppgift m.m. före den 15
oktober 2003.
10. Projektet ”Den Goda Resan”, rapporten från förstudien m.m.
Urban Laurin har inkommit med 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 informerade om att rapporten från förstudien skickats ut till kommunstyrelse
ordf., handläggande tjänsteman för Inlandsvägen Syd, ansvarig politiker för
turistfrågor samt turistchef eller motsvarande i samtliga 15 samverkande kommuner.
Dessutom har ett drygt 30-tal myndigheter och organisationer erhållit rapporten.
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Kritiska synpunkter på rapporten från Hushållningssällskapet har medfört att
rapportens författare sänt ut en ursäkt.
SOL uppmanade mötesdeltagarna att noga studera rapporten före seminariet och ta
ställning till projektet.

11. Seminarium 2003
Ledningsgruppen har beslutat att seminariet hålls måndagen den 10 november på
residenset i Mariestad. Ledningsgruppen har också gett SOL i uppdrag att ta fram
förslag till program för seminariet.
SOL föredrog programmet och meddelade att ordförande Ulla Göthager och Agne
Sahlin godkänt detsamma.
SOL uppmanade mötesdeltagarna att se till att uppslutningen blir god från
respektive kommun.
Beslut
Tjänstemannagruppen beslutade att för sin del godkänna programmet.

12. Vår hemsida
TJ rapporterade att Ronnie Lind aktualiserat frågan om förlängning av kontraktet
med web-hotellet och vår web-adress.
Beslut
Beslut fattades om att behålla nuvarande web-hotell och -adress i avvaktan på
beslut om fortsatt samverkan.
13. IEF-rapport
De samverkandekommunerna har erhållit dokumentation från IEF:s Inlandsting i
Sveg den 3 juni 2003. Sekreteraren i IEF, Staffan Bond, efterlyser ett större
deltagande/medverkande från Inlandsvägen Syd vid Inlandstinget och andra
aktiviteter som IEF anordnar.
SOL föredrog delar av innehållet i ett brev som IEF skickat till Ulrika Messing om
riksväg 45. I brevet nämns också väg 26.
Rapporten föranleder inget beslut.

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.
Tjänstemannagruppen har tidigare rekommenderat ledningsgruppen att fortsätta
samarbetet och ta nödvändiga initiativ för att finna lämpliga ersättare till de till de
personer som avsagt sig uppdrag.
Frågan kommer att tas upp på nästa möte med ledningsgruppen. Inför detta möte
kommer Ulla Göthager att ta kontakt med samtliga ledamöterna i ledningsgruppen.
Beslut
Tjänstemannagruppen uppmanar kontaktpersonerna att puffa på sina respektive KSordföranden att ta kontakt med varandra och diskutera frågan om fortsatt
samverkan och representation i ledningsgrupp och tjänstemannagrupp.

15. Nästa möte
Beslutades att nästa möte skall äga rum 31 oktober kl.10.00 i Gullspångs kommun
eller i Mariestad. Per Kjellander åtog sig att ordna plats.

16. Vägguiden
Inlandsvägen Syd har en förmånlig annonsplats i Vägguiden. Med anledning av att
samverkansavtalet löper ut har fråga väckts huruvida annonseringen ska fortsätta
under 2004.
Beslut
Beslutades att under förutsättning att samverkansavtalet förlängs föreslås
ledningsgruppen besluta att fortsätta med annonseringen i Vägguiden som
tidigare.

17. 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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