Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora l Vansbro l Fil ipstad l
Storfors l Kristinehamn l Gullspång l Mariestad l Skövde l Tidaholm l
Mullsjö l Jönköping l Gislaved l Hylte l Halmstad

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED
TJÄNSTEMANNAGRUPPEN
Tid och plats: Den 14 maj 2001, kl.11.00-14.30 i Halmstad

Närvarande:
Sven-Olof Ludvigsson (SOL), ordförande
Ronnie Lind (RL)
Lars Nilsson (LN)
Thomas Johansson (TJ), kassör och sekreterare

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

2. Protokoll från ledningsgruppens sammanträde den 19 mars 2001
Rubricerade protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport och budget
TJ rapporterade att behållningen den 14 maj 2001 uppgick till 240 013 kr. Beloppet
inkluderar fakturerat kommunbidrag (70 000 kr) för år 2001.
Utlovade medel (25 000 kr) från länsstyrelsen Dalarna har nu inkommit.

4. Plenarmötet 2001
Tid, plats och innehåll för årets plenarmöte diskuterades.
Beslut
Tjänstemannagruppen föreslår att plenarmötet hålls den 7 november 2001 och att
mötet förläggs till en kommun som inte är representerad i lednings- eller
tjänstemannagruppen.
SOL undersöker om generaldirektören för vägverket och trafikdirektören i Göteborg
kan medverka som föredragshållare på mötet.
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5. Mötet med ”våra” riksdagsmän den 9 maj i Stockholm

SOL rapporterade från mötet med riksdagsmännen. 13 riksmän, däribland
ordföranden i trafikutskottet, hade hörsammat inbjudan. Syftet med mötet var
att informera om Inlandsvägens utomordentligt viktiga betydelse för
vägtransporterna och det samarbete som berörda kommuner utmed vägen
bedriver. Mötet var mycket lyckat.
6. Hastighetsbegränsningar på Inlandsvägen Syd
Ledningsgruppens beslut, från den 17 april 2000 angående uppdrag att tillskriva
vägverket med anledning av de hastighetsbegränsningar som införts på flera
delsträckor längs med Inlandsvägen sedan 1999, har ännu inte verkställts.
Beslut

TJ och LN upprättar förslag till skrivelse som föreläggs ledningsgruppen den
18 juni.

7. Broschyr ”Inlandsvägen Syd”
Broschyren är nu klar för tryck och SOL har gett klartecken för tryckning av 10 000
ex.
Beslut
Broschyrerna fördelas enligt följande: 7 300 skickas ut till turistbyråerna i berörda
kommuner utefter Inlandsvägen Syd. 700 skickas till Skånes turistinformationscentral. 2 000 behålls i Mullsjö för reserv. SOL ombesörjer att RL får broschyren i
PDF-format för publicering på hemsidan.

8. T-tröjor och ”pins”
Ledningsgruppen beslöt den 8 februari 2001 att, som ett led i genomförandet av
marknadsföringsstrategin, köpa in T-tröjor och ”pins”.
SOL har i skrivelse, daterad den 21 mars 2001, till turistansvariga i berörda
kommuner informerat om att T-tröjorna nu finns tillgängliga och erbjudit dem att
köpa tröjorna till inköpspriset (53,50 inklusive moms).
SOL rapporterade att våra ”pins” beräknas vara klara vecka 23.
Beslut
Med hänvisning till skrivelse från SOL den 21 mars 2001, faktureras
samverkanskommunerna vardera 2 675 kr/50 st. T-tröjor.
Tjänstemannagruppen föreslår att ledningsgruppen beslutar att
samverkanskommunerna utan kostnad erhåller 50 ”pins”/kommun.
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9. Uppvaktning av Västra Götalandsregionen
I Västra Götalands län är det numera landstinget (Västra Götalandsregionen) som
ansvarar för transportinfrastrukturplaneringen. Det är angeläget att de nya
beslutsfattarna uppmärksammas på inlandsvägens betydelse och behov. Berörda
länsstyrelser har tidigare uppvaktats i frågan.
Beslut
Tjänstemannagruppen föreslår att ledningsgruppen ger SOL i uppdrag att
förbereda en uppvaktning av ansvarigt regionråd i Västra Götalandsregionen.

10. Gestaltningsprogram för Inlandsvägen Syd
Frågan om ett gestaltningsprogram för Inlandsvägen Syd aktualiserades vid
plenarmötet den 25 oktober 2000.. Frågan har därefter diskuterats på
ledningsgruppens mötet i Vansbro den 8 februari 2001 och på telefonmötet den 19
mars 2001. Vid mötet den 19 mars beslöts att frågan tas upp för behandling på nästa
möte med ledningsgruppen.
Beslut
Tjänstemannagruppen erinrar om betydelsen av att arbetet med
gestaltningsprogrammet påbörjas snarast möjligt och föreslår att ledningsgruppen
ger SOL i uppdrag att inhämta offert på ett gestaltningsprogram för Inlandsvägen
syd.

11. Hemsidan
RL redovisade statistik om antalet besök på vår hemsida, vilka som besöker sidan
m.m. Det kan konstateras att hemsidan är relativt välbesök. Under mars och april
noterades 950 respektive 2 039 besök (träffar).

12. IEF:s möte i Gällivare
Inlandstinget sammanträder i Gällivare den 13-14 juni 2001. Gunnar Magnusson
och Eva Wennström medverkar. Vid mötet kommer troligen beslut att fattas om ev.
ombildning av IEF och IBAB. Besked kan också väntas om huruvida IEF/IBAB är
intresserade att medfinansiera ”Måltidsprojektet – Den Goda resan”.
Beslut
LN får i uppdrag att kontakta Gunnar Magnusson och Eva Wennström för att ge
kompletterande information om arbetsläget beträffande Måltidsprojektet.

13. Nästa möte
Nästa möte med tjänstemannagruppen hålls den 6 september 2001 kl. 10.30 i
Mariestad.
14. Avslutning
SOL tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Dag som ovan

Thomas Johansson
Sekreterare
Justeras:

Sven-Olof Ludvigsson
Ordförande
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