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Mötesprotokoll från Landsbygdsrådets arbets-
gruppsmöte 2021-11-03, 17.30 – 19.00.  
 
Mötet hölls i Rådhus Skåne. 
 

Deltagare: Karl Gemfeldt, Katarina Honoré, Dan Löfgren, Lars Nilsson, 

Jeanette Skoog, Jonas Elnefur, Ann Djerf Svensson, Karna Palmquist, 

Karl-Johan Thim, Pernilla Nordholm och Fredrik Lager  

 

Återbud: Kerstin Hallenborg, Yvonne Kievad och Bodil Fredriksson 

1, Karl Gemfeldt, ordförande för landsbygdsrådet hälsar välkommen och 

förklarar mötet öppnat. Karl hälsade Karl-Johan Thim välkommen till 

landsbygdsrådet. Karl-Johan ersätter Sara Persson som representant från 

Tosteberga byalag.  

2, Karna Palmquist valdes som justerare.  

 

3, Till dagordningen lades under punkt 10 till information om kommu-

nens landsbygdsnätverk och kommunens byutvecklingsbidrag samt er-

sättning till rådets medlemmar för 2021 års möten. Efter de justeringarna 

fastställdes dagordningen och godkändes.   

 

4, Föregående protokoll fastställdes och godkändes och vi kunde lägga 

protokollet till handlingarna.  

5, Information om kommunens föreningsregister. Kristianstad kommun 

har ett nytt system för föreningsregister som administreras av Kultur och 

fritidsförvaltningen.  

I och med införskaffandet av ett nytt system behöver kommunens före-

ningar lägga in sina uppgifter igen för att synas i registret.  

En lathund har tagits fram för hur man gör för att registrera sig. Lathun-

den biläggs i protokollet.  

Har ni ytterligare frågor är ni varmt välkommen att kontakta Pia Olsson 

på Kultur och fritidsförvaltningen. Pia.olsson@kristianstad.se   

mailto:Pia.olsson@kristianstad.se
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6, Socialdemokraterna har ställt en motion till kommunstyrelsen om att de vill 

att Kristianstads kommun inventerar antalet obebodda bostadsobjekt samt 

initierar ett projekt som syftar till att underlätta för dem som söker fastig-

het på landsbygden oavsett om det gäller för boende eller företagande. 

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till landsbygdsrådet som i sin tur 

gav Fredrik i uppdrag att ta fram en mall på hur ett projektupplägg skulle 

kunna se ut.  

Ett underlag på hur ett arbete skulle kunna se ut presenterades utifrån de 

utmaningar som ett projekt skulle innebära.  

Landsbygdsrådet beslutade att vi föreslår för kommunstyrelsen att det 

görs en förstudie där det även ingår resurser som kommunstyrelsen bevil-

jar. Fredrik fick i uppdrag att göra en skrivelse.  

7, Information om ansökningarna till landsbygdsfonden 7 stycken ansök-

ningar har kommit in. 

• Kristianstads Sim-och livräddningssällskap ansöker om 30 000 kronor 

för sommarsimskola. 

 

• Önnestads BoIF ansöker om 30 000 kronor utbyte av el central som för-

sörjer belysningen till fotbollsplanen samt utbyte av befintlig armatur till 

LED belysning  

 

• Pan-Kristianstad ansöker om 15 000 kronor till att rita en orienterings-

karta över Fjälkinge backe med kringliggande ängar 

 

• Oppmanna Vånga bygdegårdsförening ansöker om 30 000 kronor för 

bidrag till två stycken värmepumpar. 

 

• Arkelstorps folketshusförening UPA ansöker om 30 000 kronor till upp-

markering och iordningställande av parkeringsplatser. Fler bänkar och 

bord samt plantering/inköp av växter för trivseln. Iordningställa kiosken 

så att försäljning kan ske till besökande 

 

• Holy hivers ansöker om 30 000 kronor till nybyggnation av kök, ljusin-

stallation samt restaurering av gamla målningar på väggar och tak. 

• STF Nordöstra Skåne ansöker om 30 000 kronor till produktion och 

vandringsföreställning.  

 

Vi bestämde att bilda en arbetsgrupp med Jonas Elnefur, Pernilla Nord-

holm, Dan Löfgren och Fredrik Lager som får i uppdrag att presentera ett 

förslag på nästa möte på vilka projekt vi ska stötta. 
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8, Reflektion från träffen den 15 september då kommunstyrelsens presi-

dium och landsbygdsrådet bjöd in till en träff på Bykrogen för att disku-

tera landsbygdsfrågor. 

Alla som var där från rådet tyckte arrangemanget var bra. Två bra och in-

tressanta föredragshållare, Per Blomberg ansvarig för kommunens över-

siktsplanering och Jan Malmgren, verksamhetsledare på Byutveckling 

AB i Veberöd vars information och budskap var intressant så tyckte 

många att det spontana samtalet vid middagen var minst lika givande. 

En synpunkt som lyftes fram var att det nu blev ett informationstillfälle. 

Det hade varit önskvärt med mer diskussion om landsbygdens möjlig-

heter.  

 

Rådet bestämde att fortsättningsvis genomföra en årlig återkommande 

aktivitet likt denna träff.    

  

9, Information från Kristianstad kommuns dialogmöten. Under hösten 

och vintern 21/22 genomförs tolv stycken dialogmöten som berör 57 or-

ter i de olika delarna av kommunen.  

 

På mötet deltar politiker och tjänstemän för att träffa ortsbefolkningen för 

att stämma av läget och inhämta synpunkter på sådant som känns angelä-

get för var och en. 

 

Datum och ort för de respektive mötena finner du här: 

Dialogmöten - Kristianstads kommun  

 

10, Under övriga informerades det om att kommunen internt nu kommer 

att ta ett omtag och starta upp ett internt landsbygdsnätverk. Varje för-

valtning har fått i uppdrag att utse en tjänsteperson som skall ingå i nät-

verket och vara ansvarig för landsbygdsfrågorna på sin förvaltning.  

Ansökan om byutvecklingsbidrag är möjlig att söka under november. 

Varje basort kan söka 5000 kronor. Övriga byar/orter kan söka 3000 kro-

nor.  

Kristianstads kommun ersätter de representanter som representerar en 

samhällsförening/byalag med 250 kronor per mötestillfälle. Ersättningen 

betalas ut till föreningen och inte till den enskilde ledamoten.  

Under december månad kommer utbetalning att ske för 2021 års möten 

11, Nästa möte hålls den 15 december. Då vi är välkomna till Tollarp och 

till Vinterlust där mötet kommer att hållas. 

 

12, Karl Gemfeldt avslutade mötet.    

  

https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/dialog-och-synpunkter/dialogmoten/

