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Mötesprotokoll från Landsbygdsrådets arbets-
gruppsmöte 2021-09-08, 17.30 – 19.00.  
 
Mötet hölls hos Ovesholms IF. 
 

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

Jeanette Skoog, Kerstin Hallenborg, Yvonne Kievad, Bodil Fredriksson, 

Ann Djerf Svensson, Karna Palmquist, Anna Hultgren, Pernilla Nord-

holm och Fredrik Lager  

 

Återbud: Sara Persson och Jonas Elnefur 

1, Karl Gemfeldt, ordförande för landsbygdsrådet hälsar välkommen och 

förklarar mötet öppnat.   

2, Lars Nilsson valdes som justerare.  

 

3, Dagordningen fastställdes och godkändes.   

 

4, Föregående protokoll fastställdes och godkändes och vi kunde lägga 

protokollet till handlingarna.  

5, Daniel Stedt, ordförande i Ovesholms IF tillsammans med övriga sty-

relsemedlemmar informerade om Ovesholms IF:s verksamhet. De infor-

merade även om deras ide om att på Slottsvallen bygga en konstgräsplan, 

en multiarena, ett utegym, en utomhuspadelbana och även utbyggnad av 

klubbstugan. 

 

Ambitionen är att göra Slottsvallen till en mötesplats för alla. Som lands-

bygdsförening har Ovesholms IF en målsättning att bli navet som knyter 

ihop idrottsintresserade och motionärer från både landsbygd och tätort.  

De söker nu ekonomiskt stöd för sin idé. Vi diskuterade möjligheten med 

att söka stöd hos RF-Sisu och hos Leader. 
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6, På grund av teknikstrul uteblev informationen på förra mötet med 

landsbygdsrådet från Karin Torstensson, Falkenberg kommun som varit 

projektledare för ”Lev din dröm” i Falkenberg.  

En växande region behöver bostäder och lokaler. I Falkenberg har den lo-

kala fastighetsmarknaden fått ett kreativt tillskott av, som ser till att obe-

bodda hus får nytt liv genom projektet ”Lev din dröm FBG” 

 

Av den anledningen bestämde vi att till detta möte att alla fick i uppgift 

att lyssna på intervjun för att på dagens möte komma med synpunkter 

och tankar. Intervjun finns här. https://youtu.be/-SPu29Y0iA4  

Bakgrunden är en motion från Socialdemokraterna ställd till kommunstyrelsen 

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 har remitterat ärendet till landsbygdsrådet. 

Efter en intressant diskussion där rådets medlemmar gav många kloka in-

spel resulterade det i att Landsbygdsrådet kommer att som en förstudie, 

skicka ut förfrågningar till kommunens byalag och byföreningar där man 

får lämna Synpunkt om detta är ett arbete som kan vara intressant i deras 

ort. 

 

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

kunna se ut.  

7, Information om träffen den 15 september då kommunstyrelsens presi-

dium och landsbygdsrådet bjuder in till en träff på Bykrogen för att dis-

kutera landsbygdsfrågor. 

Syftet med mötet är att diskutera följande. 

• Politikernas tankar och idéer för landsbygden 

• Synen från politiken på landsbygden och hur man får landsbygden mer 

inkluderad.  

• Kommunens framtida planering för landsbygdsfrågor med utgångs-

punkt i den nya översiktsplanen.  

 

Som föredragshållare kommer Per Blomberg ansvarig för kommunens 

översiktsplanering och Jan Malmgren, verksamhetsledare på Byutveckl-

ing AB i Veberöd att vara.   

  

8, Information om att kommunens landsbygdsfond nu återigen öppnar. 

Ansökningsperioden sträcker sig från den 15 september till den 1 novem-

ber. Inkomna ansökningar presenteras på nästa landsbygdsråd.  

 

https://youtu.be/-SPu29Y0iA4
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9, Kristianstad kommun kommer under hösten och vintern 21/22 att ar-

rangera 12 dialogmöten som berör 57 orter.  

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, Övriga frågor som kom upp var att kommunens föreningsregister 

upplevs som krångligt och svårnavigerat. Till nästa möte önskas en ge-

nomgång av registret.  

Fredrik fick i uppdrag att kolla med Kultur och fritid som är ansvariga för 

registret.  

 

11, Nästa möte hålls den 3 november. Då vi är välkomna till Everöd.   

  

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

