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Landsbygdsrådets ställning och uppgifter 
Övergripande samverkan mellan Landsbygdsrådet och Vimmerby kommun sker inom ramen för 
ett samverkansråd. 
 
Landsbygdsrådet är ett intressesammansatt organ och ska vara knutet till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen är det organ som utser kommunala företrädare i rådet. 
 
Landsbygdsrådet har en rådgivande funktion och ska vara ett forum för diskussioner, samråd och 
ömsesidigt utbyte av information mellan landsbygdens intresseorganisationer och nämnderna i 
frågor av principiell karaktär. 
 
Landsbygdsrådet ska inom nämndens ansvarsområde beakta villkoren för personer bosatta på 
landsbygden och tillse att samverkan sker i ett brett perspektiv så att så många som möjligt av 
medborgarna kan göra sina röster hörda.  
 
Till Landsbygdsrådets uppgifter hör 

 att till nämnderna och deras förvaltningar och enheter överföra sakkunskap från 
landsbygdsorganisationerna, 

 
 att särskilt beakta ärenden av stor vikt för personer bosatta på landsbygden och/eller 

verksamheter med sin bas på landsbygden, 
 

 att medverka till att synpunkter från personer bosatta på landsbygden beaktas i 
verksamhetsplanering och annan planering, 

 
 att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning, till gagn för personer 

bosatta på landsbygden, 
 

 att initiera och medverka i informationsverksamhet om landsbygdsfrågor. 
 
Sammansättning  
Landsbygdsrådet ska bestå av två representanter från varje bygds socken-, bygde- eller 
samhällsförening. 
 
Vid ärenden som berör en specifik kommundel kan ytterligare sakkunniga personer inkallas, dock 
maximalt två personer.   
 
Kommunstyrelsen utser tre representanter från nämnden. 
 
Representanter och ersättare ska utses så att de förutom föreningsaspekter kompletterar varandra 
vad gäller kunskap om olika landsbygdsfrågor. 
 
Arbetsformer  
Landsbygdsrådets ledamöter ska på regelbunden basis informera om rådets arbete och inhämta 
synpunkter och idéer från personer och organisationer med intresse för, och kunskap om, 
landsbygdsfrågor. 
 



Kommunstyrelsens kansli ansvarar för samordning och administrativt stöd. Ordföranden i 
Landsbygdsrådet ansvarar för att handlingar till rådets möten inlämnas till kommunstyrelsens 
kansli i god tid innan skriftlig kallelsen ska skickas ut. 
 
Kommunstyrelsens kansli ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträde jämte dagordning och 
andra handlingar av betydelse skickas ut till representanterna för organisationerna i Vimmerby 
kommun minst en vecka i förväg. 
 
Minnesanteckningar från rådets möten ska diarieföras, läggas ut på förvaltningens webbsida och 
spridas till berörda kontaktpersoner. Anteckningarna ska vara så utformade att de underlättar 
vidare information. Originalanteckningarna förvaras/arkiveras med nämndens handlingar i 
enlighet med av nämnden antagen dokumenthanteringsplan. 
 
Rådets representanter ska till landsbygdsrörelser/-organisationer inom kommunen informera om 
vad som behandlats i samverkansrådet. Kommunens representanter har på samma sätt ansvar för 
information till nämnderna och andra intressenter i samhället. 
 
Rådet kan vid behov tillsätta arbetsgrupper och adjungera personer med kompetens inom särskilda 
frågor. 
  
Rådet har fyra ordinarie möten per år. De infaller sista tisdagen i januari, april, augusti och 
oktober månad. Annan tid för mötet kan tillämpas om behov därav föreligger. 
 
Arvoden 
För de av kommunfullmäktige utsedda representanterna utgår arvode i enlighet med de av 
kommunen fastställda arvodesbestämmelserna. 
 
För representanter från övriga organisationer utgår inget arvode eller annan ersättning. 
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