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Minnesanteckningar 2019-09-19
Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll. Inget att anmärka. Trafikverket säger nej till placering av välkomstskyltarna.
Ärendet med skyltarna kommer att fortsätta för att hitta en bättre placering. Bokningsinformation för skyltarna
finns på kommunens hemsida.
Information om LIS-områden
Jimmy Karlsson kommer att besöka landsbygdsrådet för information om LIS-områden i översiktsplanen. Han
bjuds in till ett av landsbygdrådets kommande möten.
Rapportering från ledamöter
Johan Midnell: Har varit på möte hos länsstyrelsen om systemet Pipos. Det finns investeringsstöd att söka för till
2022 för butiker och samlingsplatser på landsbygden. Lena Bohman på länsstyrelsen ansvarig för detta område.
Klimatklivet finns stöd att söka. Nästa möte hos länsstyrelsen är den 20 november. Viktigt att informationen
kommer vidare i kommunen.
Amanda/Elin: Satte upp en brevlåda vid macken i Gripenberg för att få in idéer och åsikter till mötet. Åsikter som
kom fram var: Behålla skola, bättre cykelväg från Gripenberg till Tranås och fler bussavågar.
Jan Staaf: Kommunen har avslagit boulebana i Gripenberg med hänvisning till ekonomi. Medel har varit tidigare
varit anslagna för ändamålet. Det har kommit avslag på medborgarförslag om avsmalning väg. Svaret från
kommunen var att det är trafikverket som är väghållare och inte kommunen.
Cecilia Nilsson: Tranås Uniteds strategi 2022 har fokus på besöksnäringsutveckling. Samarbete finns med
Smålands turism. Företaget LIFVS vill ha mark för mobila och bemanningslösa affärer. Tom Johannesen på
tillväxtavdelningen hanterar ärendet. Ett krav är att det ska finnas ca 500 personer i närområdet för att LIFVS ska
kunna denna typ av butik.
Stefan Gustafson: Kommunen har upphandling om skolskjutsar. I början har det varit en del problem med bl.a.
uppsamlingsplatserna. Det kan finnas en risk att underlag för länstrafikbussarna försvinner.

Aktuella frågor
Inga aktuella frågor.
Brev till nämnderna
Brev om landsbygdsrådet kommer att skickas från ordförande i landsbygdsrådet till kommunens nämnders
ordförande.
Landsbygdsrådets verksamhetsplan
Genomgång och diskussion om verksamhetsplan. Mötet godkänner texten för verksamhetsplanen.
Handlingsplan
Förslag på punkter till handlingsplan för landsbygdsrådet: Göra landsbygden känd i kommunen med
medborgardialog, politikerresa ute till landsbygden.
Diskussion om hur kan landsbygdsrådet konkret kan göra för att omsätta verksamhetsplanen i handling. Förslag
på punkter till handlingsplan kan skickas till sekreteraren.
Övriga frågor
Ett möte om Landsbygdsriksdagen hålls i Eksjö den 8 oktober. Stefan Gustafson deltar på detta möte.
Information om seminarium om digital landsbygdsutveckling i Mariannelund den 27 september.
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