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Minnesanteckningar 2021-01-21
Presentation
Ny ledamot i landsbygdsrådet Elin Roth presenterar sig själv och övriga närvarande redogör våra sina respektive
roller. Elin Roth är ordförande i kommundelsföreningen i Linderås. Stefan Gustafson presenterar landsbygdrådets
uppdrag.
Skola/barnomsorg inom kommunen
Stefan Gustafson tar upp ärendet om att BU-nämnden har tagit bort strukturbidraget till skolor och istället höjt
elevpengen. Han följer upp detta med förvaltningen om mer information. Stefan Gustafson avrapporterar vid
nästa möte. Rådet bjuder eventuellt in någon från BU till nästa möte.
Uppföljning verksamhet år 2020
Enligt reglementet ska en uppföljning lämnas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet. Sekreteraren gör en
sammanställning tillsammans med ordförande. Större planerade aktiviteter för år 2020 som landsbygdsriksdag
och kommunresa blev inställda på grund av pandemin.
Landsbygdsrådets verksamhet 2021
Diskussion om landsbygdsrådets verksamhet för år 2021. En preliminär planering ska göra trots att läget är
osäkert pga. pandemin. Framför allt vårens aktiviteter är osäkra medan det bör finnas större möjligheter till
hösten.
Landsbygdsrådet ska möjliggöra olika forum för dialogmöten samt fånga upp det som är viktigt ute i alla
kommundelarna.
Stefan Gustafson kommer att vara med på möte hos Linderås kommundelsförening. Elin Roth skickar en
inbjudan till rådets medlemmar. Mötet kommer att ske utomhus.
Det är viktigt med kommunikation och dialog. Att fånga upp frågor och ta in information från landsbygden även
om möten inte kan hållas fysiskt. Möte på landsbygden med landsbygdsrådet/kommunfullmäktige som
initiativtagare kommer preliminärt hållas under hösten.
Rådet kommer att fortsätta ha en uppföljning och koll på översiktsplanen.

Rapport från ledamöter
Pär-Anders Davidsson redovisar om läget för företagen i kommunen. Det är fortsatt ansträngt för företagen pga
pandemin. Det ser olika ur för olika branscher. Handeln har klarat sig förhållandevis bra. Hotell/restaurang har
stora utmaningar. Supportpaket och hjälp har tagits fram av Tranås United.
Övriga frågor
Välkomstskyltar till landsbygden: Klartecken finns från länsstyrelsen och Trafikverket. Placering för skyltarna
innebär en annan angöring och anläggning vilket medför en större kostnad. Ärendet om utökad finansiering
kommer upp på näst sammanträde med kommunstyrelsen. Gatuavdelning kommer ansvara för montering
skyltarna.
Anders Karlsson påpekar att det verkar vara ett större intresse för byggnation på landsbygden. Fler ärenden har
kommit till bygg- och miljönämnden över tid.
Elin Roth redogör för att det finns intresse hos personer att släppa mark för bebyggelse. Det är bra om hjälp finns
från kommunen om t.ex. marknadsföring. Frågar hur detta kan kanaliseras till kommunen på ett bra sätt.
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