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ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

Tid och plats: Den 11 mars 2003, kl.12.00-15.00 i Mariestad

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Göthager, ordförande Mariestad
Gunnar Magnusson Vansbro
Eva Wennström Kristinehamn

Övriga
Sven-Olof Ludvigsson (SOL), ordförande i tjänstemannagruppen
Thomas Johansson (TJ), kassör och sekreterare

1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla Göthager hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

3. Protokoll från föregående möte
Protokoll från ledningsgruppens möte den 9 oktober 2002 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Ekonomisk rapport
TJ rapporterade att det fanns 199 267,65 kronor på kontot.

5. Budget
Tjänstemannagruppen föreslår att ledningsgruppen antar nedanstående budget.

Tillgångar
Eget kapital                                         124 267
Medlemsavgift 75 000
Summa                     199 267

Kommuner i samverkan för Inlandsvägen : Mora l Vansbro l Fi l i p stad l
Storfors l Kristinehamn l Gullspång l Mariestad l Skövde l Falköping l

Tidaholm l  Mullsjö l Jönköping l Gislaved l Hylte l Halmstad
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Utgifter
Projektledning  40 000

Hemsidan   6 000
Marknadsföring 25 000
Utredningar                     115 000
Övrigt   13 000
Summa                                        199 000

Beslut
Ledningsgruppen fastställler budget för 2003, i enlighet med ovanstående förslag från
tjänstemannagruppen.

6. Angående vår begäran om enhetligt vägnummer – väg 26

SOL redogjorde för vägverkets beslut i detta segdragna ärende. Vägverkets beslut innebär
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.
Vägverkets beslut är oklart när det gäller skyltningen av fjärrorter. De samverkande
kommunerna har krävt att vägen skall skyltas mot Mora redan i Halmstad.

Det noterades särskilt att vägverkets beslut kom först efter det att ledningsgruppen för de
samverkande kommunerna tillskrivit vägverkets styrelse i frågan. Vägverkets
generaldirektör Ingemar Skogö har i särskild skrivelse beklagat att det aktuella ärendet
dragit ut på tiden. Han har också uttryckt sin förhoppning om att de fortsatta kontakterna
med de samverkande kommunerna för Inlandsvägen Syd enbart kommer att vara positiva.

Beslut
UG och TJ fick i uppdrag att tillskriva vägverket och dels uttrycka vår tillfredsställelse
med att vägverket fattat ett positivt beslut i detta långdragna ärende, dels uppmana
vägverket att även fortsättningsvis driva frågan om uppgradering av länsväg 185 till
riksväg 26, dels påminna om betydelsen av att sträckan Johannisholm-Mora måste ingå i
det nationella stamvägnätet.

7. Slutrapport angående pågående ”utredning” (med bl.a. samlad effektbeskrivning för
Inlandsvägen Syd)
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.

Tjänstemannagruppen föreslår att ledningsgruppen godkänner föreliggande förslag till
slutrapport och antar föreliggande offert från Tyréns Infrastruktur avseende tryckning av
rapporten.
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Beslut
Ledningsgruppen godkänner föreliggande förslag till slutrapport. Rapporten trycks i 250
ex. i enlighet med offert från Tyréns Infrastruktur AB. TJ får mandat att godkänna
tryckorginal.

8. Gemensamt yttrande avseende förslag till nationell väghållningsplan
Vägverket har tagit fram ett förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 2004-
2015. Förslaget är ute på remiss till bl.a. kommuner.

Lars Nilsson, Tyréns Infrastruktur, har på uppdrag av Tjänstemannagruppen skrivit ett
förslag till yttrande.

Tjänstemannagruppen föreslår att ledningsgruppen dels godkänner upprättat förslag till
gemensamt yttrande, dels tillskriver regeringen och bilägger gemensamt yttrande till
vägverket och slutrapporten från pågående utredningsarbete. Skrivelsen med bilagor bör
även skickas till berörda vägverksregioner, länsstyrelser och självstyrelseorgan.

Beslut
Ledningsgruppen godkänner upprättat förslag till yttrande. Yttrandet delges berörda
vägverksregioner, länsstyrelser och självstyrelseorgan.

Skrivelse med yttrandet jämte 1 ex. av slutrapporten skickas också till regeringen.

9. Den Goda resan  - Kontakt och förankringsarbete
SOL och TJ rapporterade från möte med Urban Laurin. Enligt Laurin är flertalet
kommuner och samtliga berörda länsstyrelser positiva till projektidén. SOL har begärt
men ännu inte fått några skriftliga bekräftelser avseende länsstyrelsernas intresse. Laurin
arbete kommer att avrapporteras skriftligt.

10. Den Goda resan - Turisttidningen
SOL rapporterade om projektet och aktualiserade frågan om kostnader för transport och
distribution av tidningen från tryckeriet i Örebro.

Beslut
Ledningsgruppen beslutade att avsätta 5000 kr från den gemensamma kassan för
transport och distribution av tidningen från tryckeriet till kommunerna. Resterande
kostnad får respektive kommun svara för.
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11. Affischer
Tjänstemannagruppen har undersökt förutsättningarna att producera två typer av affischer
med information om Inlandsvägen Syd. En typ som ska kunna anslås på turistbyråer,
kommunkontor m.fl. platser och en .som kan användas på kommunernas
informationstavlor utmed vägarna.

Tjänstemannagruppen föreslår, med hänvisning tillbudgetläget, frågan om affischer skjuts
på framtiden

Beslut
Ledningsgruppen beslutar att frågan om affischer utgår.

12. 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. Fråga har därför uppkommit om att göra en
omtryckning av broschyren. SOL har haft kontakt med Kaserntryckeriet AB angående pris
m.m. för en omtryckning av broschyren från 1996.

Med hänvisning till budgetsituation och att broschyren behöver uppdateras innan en
omtryckning bör ske föreslår tjänstemannagruppen att frågan om om- eller nytryck av
broschyren skjuts på framtiden.

Beslut
Ledningsgruppen beslutar i enlighet med tjänstemannagruppens förslag.

13. Uppvaktningar
SOL har på uppdrag av ledningsgruppen förberett uppvakningar av de nytillträdda
vägverksdirektörerna i region väst och i region sydöst samt ordföranden i riksdagens
trafikutskott.

Beslut
SOL får i uppdrag att undersöka om direktören i Vägverkets region Väst kan ta emot en
uppvaktning 21/5. Tid för uppvaktning av direktören för region Sydöst bör fastsällas i
samråd med Agne Sahlin. Uppvaktning av ordföranden i trafikutskottet bör ske i
september.

14. Seminarium 2003
Tema för seminariet i anslutning till årets plenarmöte diskuterades. Om projektet ”Den
Goda resan ” faller väl ut kan detta vara ett lämpligt tema. Tjänstemannagruppen föreslår
att ledningsgruppen fastställer dag och plats för arrangemanget.
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Beslut
Ledningsgruppen beslutade att seminariet hålls måndagen den 10 november på residenset
i Mariestad. Plenarmötet hålls samma dag. TJ får i uppdrag att boka residenset.

15. Vår hemsida
SOL rapporterade att hemsidan är fortsatt välbesökt.

16. Projektledare
SOL meddelade att han kommer att gå i pension från och med den 1 april 2003. Han
kommer dock att efter pensioneringen bedriva viss verksamhet inom bolaget

Ledamöterna i tjänstemannagruppen har uttalat sitt önskemål om att SOL, trots beslutet att
avgå med pension från Mullsjö kommun, kvarstår som projektledare för Inlandsvägen
Syd.

Beslut
Ledningsgruppen beslutar att under 2003-04-01  - 2003-12-31 anlita SL kommunalteknik
för projektledarskapet i Inlandsvägen Syd till en kostnad av högst 40 000 kr.

17. Nästa möte
Nästa möte med ledningsgruppen hålls den 12 juni kl. 11.00 i Mariestad.

18. Övriga frågor
Gunnar Magnusson informerade om att Ulf Björklund (f.d. riksdagsman för kd) är ny
ordförande i IEF.

19. Avslutning

 Ordförande Ulla Göthager tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

Thomas Johansson
Sekreterare

Justeras:

Ulla Göthager
Ordförande


