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Inledning 
 
Landsbygdsrådet består av politiker, tjänstepersoner, representanter från organisationer och 

kommuninvånare. Det har en rådgivande funktion och tillsammans lyfter rådet de särskilda 

förutsättningar som finns för vår landsbygd. Landsbygdsrådet ska vara ett organ för samarbete 

kring landsbygdsfrågor och ge möjlighet till ömsesidig information och diskussion mellan 

kommunen och representanter med goda kunskaper om Tranås landsbygd. 

Syfte 

• Rådet ska lyfta utvecklingsmöjligheter utanför Tranås tätort och öka medvetenheten om de 
behov som finns på landsbygden och i de mindre tätorterna, bland både boende, företag och 
organisationer. På det viset kan rådet uppmärksamma, utreda och ta vara på 
landsbygdsperspektivet i kommunens verksamheter.  

• Kommunala landsbygdsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ som ska utgöra en 
plattform för dialog och samråd kring utvecklingsfrågor med betydelse för landsbygden. 

• Rådet ska verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor och uppmuntra dialog med 
företrädare för landsbygden.  

• Rådet ska också skapa förutsättningar för långsiktig politisk prioritering genom ökad 
samverkan. Målet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling som leder 
till ökad tillväxt och fler jobbmöjligheter.  

Uppdragsbeskrivning 

 Arbetsuppgifter som kan bli aktuella för rådet är;  

• Omvärldsbevaka kring frågor av betydelse för landsbygdsutveckling.  
• Sprida kunskap och information om landsbygdsfrågor och rådets arbete.  
• Vara remissinstans i frågor som berör landsbygden.  
• Ingå i styrgrupper i landsbygdsprojekt.  
• Initiera aktiviteter och projekt som bidrar till landsbygdsutveckling.  
• Informera kommunstyrelsen om aktiviteter som bedrivs på kommunens landsbygd, 

förmedla erfarenheter samt bevaka möjligheterna till finansiellt stöd för projektverksamhet.  

Sammansättning 

• Landsbygdsrådet består av 5 ledamöter: 
- Ordförande (som tillhör den politiska majoriteten) 
- Vice ordförande (som tillhör oppositionen) 
- Representant från Tranås United 
- Representant från referensgrupp 
- Ungdomsrepresentant 

• En jämn könsfördelning bland Landsbygdsrådets ledamöter ska eftersträvas. 
• Mandatperioden är fyra år och sammanfaller med vad som gäller för kommunala nämnder. 



 

• Ordförande (som ska vara ordinarie ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen) samt vice 
ordförande utses av kommunstyrelsen.  

• Tranås United och referensgruppen meddelar till rådets ordförande vem de har utsett som 
ledamot.  

• Ungdomsrepresentant utses av ordförande samt vice ordförande efter intresseanmälan som 
annonseras på lämpligt sätt.  

• En tjänsteperson från kansliavdelningen är rådets sekreterare.  
• Organisatoriskt är Landsbygdsrådet en remissinstans underställd kommunstyrelsen. 
• Rådet kan vid behov bjuda in andra personer med särskild sakkunskap för att delta i 

sammanträden. 

 

Referensgrupp 

Kopplat till landsbygdsrådet finns en referensgrupp bestående av 5 ledamöter med anknytning till 

kommunens mindre tätorter och landsbygden. Representanterna i referensgruppen nomineras via 

byalag, hembygdsförening, bygdegårdsförening eller liknande efter annonsering på lämpligt sätt. 

Föreningen ska på begäran kunna uppvisa konstituerande årsmöteshandlingar samt stadgar. 

Ordförande och vice ordförande utser därefter referensgruppen. Referensgruppen ska i möjligaste 

mån bestå av ledamöter som representerar alla delar av Tranås landsbygd. Landsbygdsrådet kallar 

referensgruppen vid behov. Referensgruppens roll är att vara en diskussionspart som bidrar med 

kunskap och förankring i landsbygden.  

 

Arbetsformer 

• Landsbygdsrådet sammanträder 4 gånger per år. Extra sammanträde hålls om rådets 
ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.  

• En beredningsgrupp bestående av rådets sekreterare, ordförande och vice ordförande 
tillsätts. Beredningsgruppen har till uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till 
rådets sammanträden. Rådet kan besluta om att utse en särskild beredningsgrupp för 
enskilda ärenden. 

• Kallelse skickas till rådets ledamöter senast fem dagar före sammanträdet.   
• En årlig möteskalender med datum och plats för sammanträden fastställs av 

landsbygdsrådet under första mötet varje år.  
• Minnesanteckningar godkänns av rådets ordförande och diarieförs därefter av 

kansliavdelningen.  
 

Återrapprotering till kommunstyrelsen 

 

Rådets ordförande lämnar en muntlig rapport till kommunstyrelsen efter varje sammanträde eller 

vid behov. Utöver detta lämnas rådets verksamhetsplan och minnesanteckningar till 



 

kommunstyrelsen för kännedom. I samband med årsredovisning redovisar rådet en skriftlig rapport 

över det gångna årets verksamhet.  

 

Ekonomi 

Rådet har en egen budget som fastställs av kommunstyrelsen. Budgeten ska användas för arvode till 

landsbygdsrådets ordförande och vice ordförande, utbildning och aktiviteter som stärker rådets 

arbete och utvecklar den lokala demokratin.  

 

Förändringar i reglementet 

Förändringar av detta dokument kan aktualiseras av landsbygdsrådet och kommunstyrelsen. 

Dokumentet fastställs av kommunstyrelsen. 

 

 

 

 


