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Minnesanteckningar 2020-01-30
Välkomstskyltar Adelöv, Gripenberg, Linderås, Sommen
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott (2019-12-10 § 299) om att ge uppdrag till landsbygdsrådet att i
samarbete med Tranås United gå igenom förslag till placering av skyltar.
Landsbygdsrådet går igenom bilder på förslag till placering av välkomstskyltar. Kriterier som kurvor, utfarter och
korsningar gör att flertalet placering av skyltar inte är lämpliga enligt Trafikverket. Pär-Anders Davidsson tar
ärendet vidare till Tranås United för en fortsatt diskussion om placering av skyltar. Stefan Gustafson har fortsatt
dialog med Eva Lindh hos Tranås United. Landsbygdsrådet anser att för de boende på landsbygden är skyltarna
en viktig fråga få förverkligat.
Uppdrag - behov av boende på landsbygden
Beslut från kommunstyrelsen (2019-12-03 § 307) om att ge uppdrag till landsbygdsrådet att undersöka det
framtida bostadsbehovet på landsbygden. Ett första steg blir att ordförande och vice ordförande bjuder in sig till
kommundelsråden för samtal om behovet av boende på landsbygden. En eventuell enkätundersökning måste
vara bra utformat och riktad för att ge tillförlitliga och rättvisande resultat.
Byggnation på landsbygden
Landsbygdrådet diskuterar kommande förslag på aktiviteter om byggnation på landsbygden. Förslag på
aktiviteter: t.ex. att bjuda in organisationer och markägare för samtal samt att åka ut till kommundelsråden för
dialog om byggnation.
Kommunresa för politiker
En halvdags kommunresa för politiker/förvaltningschefer med datum i april. Stefan Gustafson träffar LRFs
kommungrupp och ser möjligheterna att göra något tillsammans. Kommunstyrelsen har möte på förmiddagen och
därefter kan resan ordnas på eftermiddag. Resan kan förslagsvis innehålla relevanta företagsbesök. Gärna besök
med innehåll som berör varje nämnd som är med på resan. Tranås United kan åta sig att vara värd för besök hos
företag.
Årlig redovisning till kommunstyrelsen
Enligt landsbygdsrådet reglemente ska en årlig redovisning av verksamheten ske till kommunstyrelsen i samband
med årsbokslutet. Sekreteraren tar fram underlag till redovisningen.

Rapportering från ledamöter
Pär-Anders Davidsson presenterar sig själv och sitt uppdrag som vd hos Tranås United.
Johan Midnell redogör om kommande möten med länsstyrelsens serviceprogram för landsbygden som kommer
att genomföras under året. Lena Bohman sakkunnig på länsstyrelsen. Tranås United kan vara en representant på
dessa möten.
Aktuella frågor
Jönköpings länstrafik har möte i Tranås om kollektivtrafiken den 11 februari 2020. Stefan Gustafson närvarar vid
detta möte.
Övriga frågor
Anders Karlsson redogör att landsbygdsrådet ser gärna att en artikel om landsbygdsrådet och med
landsbygdperspektiv i kommunens tidning Tranås Direkt.
Landsbygdsrådet bjuder in kommundirektören till nästa möte med landsbygdrådet.
Fråga från Pär-Anders Daviddson om Hushållningssällskapets Landsbygdens Sommarmöte på Adelövs Gård.
Besöksantalet brukar vara runt 4000-5000 personer. Det vore lämpligt att kommunen och landsbygdsrådet är
representerade på plats. Pär-Anders Davidsson undersöker vidare med Mikael Wiik om arrangemanget.
Jan Staaf möter synpunkter om att landsbygdsrådet ska arbeta med mer jordnära saker för landsbygden. Rådet
behöver marknadsföra sig bättre samt tydligare föra fram synpunkter och belysa landsbygdsperspektiv till
kommunstyrelsen.
Nästa möte:
19 mars 2020 kl. 15.00
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