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Minnesanteckningar 2019-05-09
Presentation av landsbygdsrådets ledamöter
Stefan Gustafsson hälsar alla välkomna till första mötet för landsbygdsrådet. Ledamöterna presenterar sig kort för
varandra.
Landsbygdsrådets uppdrag
En genomgång görs av landsbygdrådets uppdrag. Uppdraget finns beskrivet i regelmentet (taget av
Kommunstyrelsen 2019-04-02 §126). Landsbygdrådets har sitt uppdrag från kommunstyrelsen och är ett
rådgivande, icke beslutande organ. Uppgift är att omvärldsbevaka, sprida kunskap och information, vara
remissinstans, styrgrupp, initiera aktiviteter, informera kommunstyrelsen m.m.
Landsbygdsrådet är en remissinstans till Kommunstyrelsen. Även övriga nämnders frågor som kan vara aktuella
för rådet att behandla och ge synpunkter på. Ett brev ska skickas från till kommunens förvaltningschefer om
landsbygdsrådets och dess verksamhet.
Landsbygdsrådets reglemente
En genomgång görs av landsbygdrådets reglemente. Sammansättning är representanter från politiken, olika
delar av Tranås landsbygd samt den ideella sektorn. Arbetsformer och verksamhetsplan kommer att diskusteras
vid kommande möte. Beredningsgruppen inför landsbygdsrådets möten är Stefan Gustafsson (C), Anders
Karlsson (S) och Lasse Sirviö.
Aktuella bevakningsområden
Diskussion om aktuella bevakningsområden. Frågor som finns på landsbygden ska fångas upp av
landsbygdrådet och dessa kan då tas till kommunen. Landsbygdsrådet kan lyfta fram det som görs på
landsbygden samt vara en länk mellan landsbygden och kommunen i aktuella frågor. Det är viktigt att ta tillvara
på det engagemang som finns på landsbygden och hitta former för dialog. Att vara kontakt med företagande på
landsbygden. Synliggöra de stora tillgångar som kommunen har t.ex. naturen. Sekreteraren kan hjälpa till med att
ta fram information och rapporter till landsbygdsrådet.
Presentation av Tranås United
Cecilia Nilsson, tf. vd Tranås United, presenterar Tranås United. Syftet är att främja kommunens tillväxtmål. Ägs
av stiftelsen Tillväxt i Tranås. Uppdraget finns inom områdena start, etablera, utveckla, information & marknad
och Tranås direkt. Tranås United är även Tranås kommuns informationsavdelning. Tranås United kan hjälpa till
med t.ex. utbildningsinsatser för näringsliv på landsbygden.

Fastställande mötesdagar för landsbygdsrådet
Nästa möte 17/6 kl. 16:30.
Övriga frågor
Till nästa möte ska det tas fram ett förslag på verksamhetsplan. Tre punkter med förslag skickas till sekreteraren
som underlag för verksamhetsplanen. Därefter tar beredningsgruppen fram förslag på en verksamhetsplan. En epostgrupp ska skapas för att möjliggöra effektiv kommunikation inom landsbygdsrådet.
Länsstyrelsen har ett seminarium om partnerskap och service på landsbygden den 23 maj i Jönköping. Johan
Midnell åker till detta för landsbygdrådets räkning.
Arbetet med referensgruppen. Det är angeläget att skapa en bra dialog i det fortsatta arbetet. Jan Staaf väljs till
samordnande person mot landsbygdsgrupperna och bygdeföreningarna.
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