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Mötesprotokoll från Landsbygdsrådets arbetsgrupp-
smöte 2022-12-08, 17.00 – 19.30 & 2022-12-14 17.00 – 
18.00 
 
Mötet hölls på Medborgarhuset i Tollarp med avslutning 
på Restaurang ICANDERS.  
 

Deltagare: Karl Gemfeldt, Katarina Honoré, Ann Djerf Svensson, Karna Pal-

mquist, Karl-Johan Thim, Pernilla Nordholm, Dan Löfgren,  

Bodil Fredriksson, Kerstin Hallenborg, Anette Stuhrenberg och Fredrik Lager  

 

Inbjuden: Frida Hartman, Mikael Ulvholt och Martin Ranstorp 

 

Återbud: Lars Nilsson 

 

Notering: Mötet ajournerades under punkt 8 och återupptogs med ett Teams-

möte den 14 november. Deltagare på det teamsmötet var Karl Gemfeldt, Lars 

Nilsson, Dan Löfgren, Pernilla Nordholm, Jonas Elnefur och Fredrik Lager. 

 

1) Karl Gemfeldt, ordförande för landsbygdsrådet hälsade välkommen och för-

klarar mötet öppnat.  

2) Karl-Johan Thim valdes som justerare. Från punkt nummer 8 valdes Lars 

Nilsson som justerare.  

3) Dagordningen fastställdes och godkändes. 

4) Föregående protokoll fastställdes och godkändes och vi kunde lägga proto-

kollet till handlingarna. 

5) Pernilla Nordholm informerade om utvecklingsarbetet i Tollarp. En ort där 

det händer mycket där en av uppgifterna som de nu jobbar med är en allaktivi-

tetsplats där de för närvarande håller på att utreda på vilken plats den ska ligga 

på.  

 



2(4) 

 

 

6) Martin Ranstorp, digitalisering & IT-chef i Kristianstads kommun informe-

rar och berättade om deras verksamhet sam en redogörelsee om arbetet som 

gjorts av mätningen av mobiltäckningen i kommunen. 

 

Martins presentation biläggs i protokollet.  

7) Frida presenterade den slutgiltiga rapporten Inventering och kartläggning av 

ödehus på landsbygden. Rapporten är även inlagd på kommunens hemsida 

Obebodda hus - Kristianstads kommun och öppen för alla att ta del av. Det för-

des ett resonemang om hur projektet kan drivas vidare – vilket landade i att 

landsbygdsrådsmedlemmarna ska diskutera det inom sina respektive grupper 

och återkomma med yttrade senast den 31 januari 2023.  

Den 13 december ska ödehusinventeringen presenteras för KSAU, för att sedan 

följas upp med landsbygdsrådets tankar och idéer om hur projektet fortsätt-

ningsvis kan drivas. 8) Presentation av de inkomna ansökningarna till lands-

bygdsfonden. Till höstens sökomgång hade det kommit in 15 ansökningar. Det 

fanns 200 000 kronor avsatta till de inkomna ansökningarna.  

 

8) En arbetsgrupp med Karna, Bodil och Dan tillsammans med Fredrik som är 

sammankallande presenterade ett förslag på vilka ansökningar som ska bevil-

jas. Ansökningarna har även kommunens interna landsbygdsnätverk gått ige-

nom. (Bifogas i dokumentet) 

Ett beslut på vilka ärende som landsbygdsrådet skulle yrka bifall på togs inte 

vid första mötet då vi tvingades att ajournera mötet, då vi hade bokat julbord. 

Vid vårt extrainsatta möte togs följande beslut. 

 

• Viby IF beviljades 20 000 kronor för uppsättning av belysning och installat-

ion av el runt aktivitetsområdet och parkeringsplatsen.  

 

• Östra Sönnarslövs Byalag beviljades 5 000 kronor till nya informationsskyltar 

i Sönnarslövsbygden 

 

• Vanneberga IF beviljades 20 000 kronor till uppfräschning av ungdomslagens 

förvaringsbod. 

 

• Landöns byalag beviljades 16 000 kronor till uppsättning av skyltskåp/an-

slagsskåp.  

 

• Tollarps Byalag beviljades 20 000 kronor till inköp av en portabel högtalaran-

läggning och ett evenemangstält 

• Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening beviljades 15 000 kronor för renove-

ring av parkettgolvet i stora salen och till scenen, slipning och lackering 

• Tollarp/Linderöd PRO beviljades 16 000 kronor till inköp av en dator, projek-

tor, projektorduk och upphängningsanordning 

• Maglehems kulturförening beviljades 10 000 kronor till inventarier och 

material till boulebanan. 

https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/bostader/obebodda-hus/
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• Segelsällskapet Sunnan beviljades 16 000 kronor till renovering och under-

håll av bryggor. 

• Tosteberga Fiskehamnsförening UPA beviljades 12 000 kronor till fiberan-

slutning. 

• Djurröds byalag beviljades 12 000 kronor till möblemang till paviljongen. 

• LF 0028 Björkplantan 3498 beviljades 22 000 kronor till fiberanslutning samt 

till ett värmeskåp. 

• Vittskövle Byalag beviljades 20 000 kronor till högtalarutrustning samt en la-

serskrivare. 

• Ovesholms IF fick avslag på sin ansökan till medel till multiarenans utveckl-

ing. Motiveringen till avslaget är att medel som söks inte ska användas som 

medfinansiering till större projekt, utan syftet med fonden är att de ska gå till 

mindre projekt.  

• Trollebygdens byaskolor fick avslag på sin ansökan för installation av ny 

luft/vattenvärmepump. Motiveringen till avslaget är att medel till installation 

av en luft/vattenvärmepump ska finansieras av de medel föreningen erhåller i 

den så kallade skolpengen från kultur- och fritidsförvaltningen.  

Vid beslutet anmälde Pernilla sig som jävig och deltog inte när beslut togs om 

stöd till Tollarps Byalag. 

Ann anmälde sig som jävig och deltog inte när beslut togs om S7S Sunnan och 

Karl-Johan vid beslutet om Trollebygdens byaskolor och Tosteberga fiske-

hamnsförening.  

 

9) Den 22 november bjöd landsbygdsrådet in till en inspirationsträff på natu-

rum vattenriket. Fokus på träffen var; möjligheter och utmaningar som finns 

för lokal utveckling.  

Frida Hartman berättade om inventeringen och kartläggningen av ödehus. Lin-

nea Skoogh projektledare för Viable Cities pratade om betydelsen av starkt 

medborgarengagemang för Lokal utveckling, rättvis omställning för både stad 

och land vilket är centralt för att lyckas med klimatomställningen.  

På träffen fick vi även få ta del av Härlundas utvecklingsarbete. Arbetet som 

Härlunda gör har inspirerat många andra byar och har rönt stor uppmärksam-

het. Då de med gemenskap och samverkan tagit ett eget ansvar för en positiv 

utveckling.  

 

35 deltagare var på plats och betygen var höga efter arrangemanget då det hade 

inspirerat deltagarna som tyckte att kvällen var givande. 

Ett litet önskemål framfördes att till nästagång vi genomför något liknande att 

vi avsätter tid för samtal. 

 

Det framkom även önskemål om att fysiskt göra ett besök i Häradsbäck. Fred-

rik fick i uppdrag att titta på detta.  
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10) Under julen kommer shufflecurl att sättas upp på Stora Torg och på våra 

basorter. Detta är ett samarbete mellan kommunen, Mouldex, JSB och Wen-

desgymnasiet. Syftet med borden är att det förhoppningsvis kan bli en sam-

lingsplats för ungdomar och äldre i orterna.  

Landsbygdsrådet beslutade att avsätta 10 000 kronor till dessa bord.  

11) Information om möjlig planläggning för bostadsbyggande i Huaröd.  

Representanter för Mark- och exploateringsavdelningen (MEX) har haft ett 

möte med Sven Anderberg den 27 oktober där vi presenterade vad vi kommit 

fram till och vilka möjligheter som vi såg för byggnation i Huaröd. Förslaget 

som presenterades är att de ska inkomma med förhandsbesked eller om de 

själva vill inkomma med en planansökan. Då kommunen inte är markägare är 

det svårt för oss att driva detta och det blir därmed lättare om fastighetsägaren 

driver detta (med hjälp av byalaget ?). Bilagan biläggs i protokollet. 

 

Det blev därefter lite diskussioner. Anledningen till att de kontaktade kommu-

nen var att få hjälp med processen. Nu känns det som om att de får driva pro-

cessen själva. Vi beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte och presidiet 

får i uppdrag att titta på yttrandet.  

12) En redovisning av de 500.000 kr som vi i landsbygdsrådet har i uppdrag att 

förvalta presenterades och bifogas. Landsbygdsrådet godkände fördelningen av 

medlen. Redovisningen bifogas.  

 

13) Då detta var sista mötet för Karl Gemfeldt och Katarina Honoré, avtacka-

des de för ett gott arbete under denna mandatperiod. Avtackningen skedd på re-

staurang ICANDERS i Tollarp där vi avnjöt en god jultallrik.  

14) Karl Gemfeldt avslutade mötet.    


