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Minnesanteckningar 2020-10-15
Information från samrådsmöte – JLT om kollektivtrafik
JLT genomförde informationsmöte om lokal kollektivtrafik 2020-02-11.
Samrådsmötets minnesanteckningar gås igenom. Deltagare från landsbygdrådet anser att det överlag var ett bra
möte. Mycket handlade om strategi på lång sikt. Det är dock intressant också att få veta på det som sker på kort
sikt gällande kollektivtrafik
Pär-Anders Davidsson redogör för att en arbetsgrupp har bildats för att arbeta med frågor om kommunikationer.
En kommunikationsgrupp inom kommunen bestående av Pär-Anders Davidsson, Pär Thudeen, Mats Holmstedt,
Jimmy Karlsson och Mikael Stenquist. Gruppen ska arbeta med kommunikationsfrågor både lokal- och
regionaltrafik.
En samlad åsikt är att kommunikationer är av stor vikt för en levande landsbygd.

Välkomstskyltar på landsbygden - återrapportering
Pär-Anders Davidsson återrapporterar ärendet om placering av välkomstskyltar på landsbygden.
Utmaningar kvarstår ännu i arbetet. Eva Lindh hos Tranås United driver frågan mot Trafikverket/Länsstyrelsen.
Ny ansökan finns till länsstyrelsen och som är remitterat till trafikverket. Nya platser är lokaliserade och
trafikverket har fått titta på dessa innan. Svar från Länsstyrelsen väntas i närtid. Trafiksäkerhet finns i fokus
gällande placering.
Cykelstratregi
Landsbygdsrådet har fått uppdrag (KS 2020-01-14 §11) att tillsammans med samhällbyggnadsförvaltningen
komplettera den antagna cykelstrategin med ett förstärkt landsbygdsperspektiv.
Stefan Gustafson har haft ett möte med förvaltningen om cykelstrategi. Ett nytt möte ska bokas för att ytterligare
arbeta med frågan tillsammans med representant för samhällbyggnadsförvaltningen.
Diskussion om att cykelbanor på landsbygden ska möjliggöras är av stor betydelse och ska poängteras i
strategin. De problem som finns är bl.a. sträckan från Gripenberg till Tranas samt trafiken vid väg 133.
Säkra cykelbanor samt att knyta ihop boendeområden inom kommunen är önskvärt. Hela kommunen ska ha bra
kommunikationer för cykel.

Översiktsplan
Landsbygdsrådet har fått samrådshandlingar om översiktplan. Senast 30 november ska ett samrådsyttrande
skickas till tillväxtavdelningen.
Överlag är planen välskriven. Bra att den finns detaljerat att läsa på nätet. Det som bör belysas och poängteras
är byggnation i hela kommunen. Det saknas eventuellt lite mer om utbyggnad utöver LIS-områden.
Pär-Anders Davidsson redogör för att Tranås United/Birger Boström har uppdrag och driver frågor om tomter och
mark tillsammans med tillväxtavdelningen.
Boendebehov på landsbygden
Beslut från kommunstyrelsen (2019-12-03 § 307) om att ge uppdrag till landsbygdsrådet att undersöka det
framtida bostadsbehovet på landsbygden.
Reflektioner om att fler yngre flyttar idag till landsbygden för boende.
Stefan Gustafson har kontakt med Jimmy Karlsson om bl.a. Lis-områden. Tillväxtavdelningen är en viktig part i
arbetet med boende på landsbygden. Tillväxtavdelningen har mer marknadsföring på gång. Skyltning kommer
sättas upp för tomter som är till salu. Godkännande behövs först från trafikverket.
Rapportering från ledamöter
Pär-Anders Davidsson:
 Presentation av Tranås Uniteds verksamhet.
 Driftsstöd/butiksstöd har beviljats till Kåres livs.
Stefan Gustafson:
 Leader vill förnyas med Sommen-Vätterstrand.
 Möte med LRF om kompetensförsörjning. Arbetsförmedlingen och socialtjänsten medverkade på mötet.
Främst handlar det om behov av praktikplatser med enklare uppgifter.

Övriga frågor
Representant i landsbygdsrådet
En ny representant från Linderås är på gång. Stefan Gustafsson tar vidare kontakter.
Gripenbergs skola:
Jan-Staaf har en fråga om de finns planer att skolan i Gripenberg ska läggas ner. Det finns funderingar på detta
bland de boende på landsbygden. Viktigt att politikerna är tydliga om frågan.
Anders Karlsson redogör att Socialdemokraterna har ställt en interpellation till BU-ordförande om viljeriktningen
för skolan.
Nästa möte:
18/11 – 2020 kl. 15.00
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