Minnesanteckningar från möte SAK Verkställande Utskott i Alvesta 16 februari 2017

Värdkommunen, som representerades av Jan-Åke Nygren hälsade välkommen
Ordföraren Per-Olof Löfberg öppnade mötet:
1. Mötet ansågs vara beslutsmässigt – se närvaro lista.
2. Minnesanteckningarna från föregående styrelsemöte gicks igenom och godkändes.
3. Kai och Krister rapporterade från ett seminarium betr. Bredbandproblematiken som anordnats
av Säffle kommun och SKL. Detta var ett första trevande möte med kommuntjänstemän – så
det var svårt att komma fram till några gemensamma och praktiska ståndpunkter vid det
tillfället. Utskottet ansågs att detta är viktigt problemområde och därför föreslogs mötet att
detta skall vara ett av huvudämnena under det kommande årsmötet, samt att man borde sätta
samman en arbetsgrupp. Dessutom föreslogs att man bjuder in representanter fån SKL (juristen
Henningsson + Ulrika Apelberg) att hålla anförande i frågan under vårt kommande årsmöte.
4. För att underlätta möjligheterna att få SKL och övriga myndigheter att delta i vårt årsmöte – så
föreslog utskottet att årsmötet föreläggs till Stockholm. Leif fick uppdrag att med hjälp av Colin
Leach genast undersöka lämpligt konferensfacilitet, samt att redan nu skicka ut en första
påminnelse till alla medlemmar om detta. Kai ombads att ta kontakt med SKL för att garantera
deras medverkan i Maj.
5. Teman för årsmötet som föreslogs vid styrelsemötet i december kvarstår i princip – men ämnet
avgiftsuttag vid handläggning, förseningsavgifter etc. borde också vara ett inslag på årsmötet.
Som ni minns från mötet så beslutades att stämman skall föreslår att en arbetsgrupp tillsätts.
Transport-styrelsen håller på att ändra några regler – så det är viktigt att få dom att informera.
Leif tar kontakt med Lars Hammar och/eller Nicklas Nilsson.
6. Utskottet föreslog att årsmötet startar strax innan lunch dag 1 med registrering etc. – och
fortsätter från 08:00 till 15-16:00 andra dagen. Årsmötesförhandlingarna bör inte ta allt för
mycket tid – men beakta att ny styrelserepresentanter skall väljas – så det är bra att
valberedningen har förberett sig. Se förslag till schema i bilagan.
7. Leif rapporterade att Håkan Blaxmo lyckats intressera Örebro Högskola att ev. starta upp en 2årig utbildning för Trafikingenjörer/Tekniker – vilket mottogs med stor glädje bland utskottets
ledamöter. Naturligtvis skall vi hjälpa till med att försöka inventera behovet av nyrekrytering
(dom närmsta 10 åren) ute bland kommunerna. Dessutom har vi unika möjligheter att erbjuda
praktikperioder ute bland alla våra medlemmar. Håkan återkommer med mer detaljer vid vårt
årsmöte.
8. Leif rapporterade att Hemsidan håller på att vidareutvecklas och presenterade ett förslag till en
ny design/layout – vilken godtogs. Det föreslogs även att vi ändra vår logga till en lite mer
modern symbol och som med lätthet går att förstora och använda i olika sammanhang. Arbetet
med hemsidan utförs med hjälp från en kollega som heter Johan Falkbrink. Än så länge har
denne inte erhållit någon ersättning – så Leif föreslår att för detta nya revideringsarbete med
hemsidan så borde vi ersätta honom, samt att vi dessutom teckna ett mindre back-up &
underhållsavtal på årsbasis.

9. I samband med detta presenterades också de reklam-material som håller på att tas fram för vår
medverkan i mässan (vägmärkesdagarna) på Elmia – där Johan också hjälper oss med layouter
etc. Materialet består av en stor bonad/väv (med motiv från vår hemsida) som kan fästas på en
fondvägg, en Roll-Up med loggor från våra medlemskommuner, samt om möjligt upptryck av
några varselvästar och kepsar med vår nya logga (som kan bäras av personalen vid vår monter).
Det godtogs och Leif tillåts arbeta vidare med Johan med såväl formgivning som beställning av
materialet.
10. Krister Sikström rapporterade från projektet ”Oskyddade Trafikanter” – där vi deltar tillsammans
med SBSV, Västerås, Stockholms stad. Fortfarande så fortgår arbetet lite trevande. Mycket tid
ägnas åt cyklisternas problem – kanske på bekostnad av gångtrafikanterna ? !
11. Leif redogjorde lite grand om tidigare ansökningar till skyltfonden. Det verkar som det mesta av
finanserna går åt cykelsäkerhet. Han ska skicka ut kopior på den senaste ansökan och önskar
därmed förslag till hur man skulle kunna göra en framtida ansökan i lite annorlunda utförande.
12. Leif redogjorde kortfattat för lite av de kontakter och förfrågningar som har kommit föreningen
till handa, inkl. intresse från nya kommuner, vilka medlemmar som slutat eller flyttat till annan
ort etc. Se även Agendan.
13. Under punkten övrigt – föreslogs att varje medlem försöker att intressera någon av deras
respektive grannkommuner att komma med i föreningen. Fia försöker med Mullsjö, Krister
försöker med Södertälje, Ola försöker med Värnamo och Kaj försöker med Bollebygd.
14. Nästa möte med Utskottsledamöterna föreslogs till den 22 Mars i Mjölby. Detta hoppas vi att
Mats Rydell acceptera – även om han inte hade möjlighet att yttra sig i frågan eftersom han inte
var närvarande (semester) på detta möte.

Närvarolista:
Per-Olof Löfberg
Jan-Åke Nygren (adjunkterad)
Fia Wadman
Kaj Hermansson
Krister Sikström
Ola Rosenqvist

Förslag till schema vid kommande Årsmötet den 3-4 maj
Dag 1:
10:30 -11:30

Registrering

11:30 - 12:00

Ordföraren hälsar Välkommen + praktisk information

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 16:00

Årsmötesförhandlingar startar och utförs enligt dagordning

16:00 - 17:00

I mån av tid och lust – Ev. inslag/föredrag

19:00

Gemensam Middag

Dag 2:
06:30 – 08:00

Frukost

08:00 - 08:30

Redovisning TA-planer (Fredrik Stengavfel et al)

08:30 – 09:00

Bredbandsproblematiken (Appelberg/Henningsson)

09:00 – 09:30

Diskussioner i grupp

09:30 – 10:00

FIKA

10:00 – 10:30

Avgiftsuttag vid handläggning/Förseningsavgifter etc. (P-O + ?)

11:00 – 11:30

Diskussioner i grupp

11:30 – 12:00

Lagar & Regler (Öhrberg)

12:00 – 13:00

LUNCH

13:00 – 13:30

Information från Transportstyrelsen (Lars Hammar)

13:30 – 14:00

Information från Arbetsmiljöverket (Kaj Nielsen)

14:00 – 14:30

Enskilda vägar (???)

14:30 – 15:00

FIKA

15:00 – 16:00

Diskussioner/Paneldebatt

Vid pennan: Leif Eriksson

