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Mötesprotokoll från Landsbygdsrådets arbets-
gruppsmöte 2022-05-04, 17.30 – 20.00.  
 
Mötet hölls i Everöds IF:s klubbstuga på Tallavallen 
 

Deltagare: Karl Gemfeldt, Katarina Honoré, Jonas Elnefur, Ann Djerf 

Svensson, Karna Palmquist, Karl-Johan Thim, Pernilla Nordholm, Ker-

stin Hallenborg, Dan Löfgren, Lars Nilsson, och Bodil Fredriksson och 

Fredrik Lager  

 

1, Karl Gemfeldt, ordförande för landsbygdsrådet hälsade välkommen 

och förklarar mötet öppnat.  

2, Jonas Elnefur valdes som justerare.  

 

3, Till dagordningen togs det upp tre punkter som lades in under övriga 

frågor. Det var projektansökan till Tillväxtverket för Kommersiell service 

på landsbygden, Badet i Huaröd och representation för ansvariga för  

belysningsstrategin & Mark-och exploatering. 

Dessa punkter lades till. Därefter fastställdes och godkändes dagord-

ningen.  

 

4, Föregående protokoll fastställdes och godkändes och vi kunde lägga 

protokollet till handlingarna.  

5, Information från Dan Löfgren om utvecklingsarbetet som Everöds 

byaråd gör. 

Föreningen bildades för sju år sedan för att verka för att Everöd ska bli 

ännu mer attraktivare.  

Byarådet fungerar som en paraplyorganisation bestående av representan-

ter för aktiva föreningar i Everöd. 

Under åren har byarådet drivit olika aktiviteter, arrangemang och projekt 

i Everöd.   
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6, Alkoholhandläggare, Esti Besedes informerade om deras uppdrag och 

om möjligheten till en lokal förordning.  

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med alkoholtillstånd Alko-

holservering - Kristianstads kommun  

 

Estis presentation biläggs även protokollet. 

 

7. Från och med 2022 finns 400 000 kronor i kommunens landsbygds-

fond. Till vårens sökomgång beslutade vi att avsätta 200 000 kronor till 

de inkomna ansökningarna.  

 

 

Oppmanna Vånga bygdegårdsför-
ening 

40 000 
Bidrag till ett trallgolv på uteplatsen, till ett 
mindre trädäck samt till inköp av 2-3 bänk-
bord.   

Degebergaskolans idrottsförening 20 000 

35 rörelsemätare + tillhörande dataprogram 
för att kunna mäta hur den dagliga rörelsen 
ser ut hos ungdomarna. Mätarna kommer 
att användas av ca 300 ungdomar jämt för-
delat under året. 

Huaröds IF 40 000 
Förbättring av infarten till idrottsplatsen 
med bättre belysning, markarbeten och ner-
grävd elkabel. Samt ett nytt trädäck 

Arkelstorps Folkets Hus förening 40 000 
Medel till en filmprojektor med tillbehör och 
installation. 

Everöds Sockenförening 40 000 

Att bevara och försköna det gamla stations-
området. För detta  
söker vi medel för inköp av utrustning, som 
även kan användas vid den gamla stenbron i 
Lyngby. Samt medel till skylt som beskriver 
stationsområdets historia och betydelse för 
Everöd. 

Everöds Byaråd 18 000 till underhåll av motionsspåren i byn.  

Byhamnen 40 000 Till uppförande av ett kajakförråd.  

Oppmanna Vånga hembygdsför-
ening 

40 000 
ställa i ordning ett visningsfönster i Spånga-
bro med parkeringsplatser, informations-
skyltar och jordfasta bänkar 

Åhus Blåsorkester 14 700 
inköp av nya jackor till orkesterns medlem-
mar 

Oppmanna Vånga Bygderåd 20 000 
Röjsåg/trimmer, drivmedel, reservdelar och 
material 

Kristianstads Biodlarförening 40 000 Inköp av materal till föreningens verksamhet 

Kiaby IF 30 000 
Utvecklingen av individer och att få barn i 
rörelse i Kiaby 

https://www.kristianstad.se/sv/jobb-och-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/alkohol/
https://www.kristianstad.se/sv/jobb-och-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/alkohol/
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En arbetsgrupp bestående av Kalle, Pernilla, Lars och Fredrik fick i upp-

drag att till nästa möte presentera ett förslag på vilka ansökningar vi ska 

bevilja. 

 

8, information om klickbara kontakter på Landsbygdsrådets hemsida. 

Önskemål hade kommit om att under varje organisation skulle det finnas 

en klickbar mail. Kommunikationsavdelningen är inte positiv till det uti-

från gällande GDPR-lagstiftning. Däremot går det bra att lägga en länk 

till den förening som varje enskild ledamot vill hänvisa till  Fredrik fick i 

uppdrag att höra med varje ledamot till vilken sida de vill att länkar till. 

 

9, 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. 

 

Landsbygdsrådet har nu behandlat motionen och vill att Kristianstads 

kommun inventerar antalet obebodda bostadsobjekt samt undersöker om 

att initiera ett projekt som syftar till att underlätta för dem som söker fas-

tighet på landsbygden oavsett om det gäller för boende eller företagande  

Projektägare blir Kristianstad kommuns landsbygdsråd och inventeringen 

samordnas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Vi har nu fått ett erbjudande av Frida Hartman, GIS-student som under 

hösten ska göra praktik och skulle under 10 veckor kunna vara behjälplig 

karteringen av kommunens ödehus. 

Landsbygdsrådet ställde sig positiv till att vi tar in Frida på uppdraget i 

stället för att gå vidare med en leader ansökan. 

 

10, Skyddsrum på landsbygden. Utifrån de rådande omständigheterna 

som råder i världen har det visat sig att det finns endast ett fåtal skydds-

rum i flera orter i Kristianstads kommun.  

Andreas Poppius, säkerhetschef informerar om att skyddsrum inte är nå-

got som kommunen har det övergripande ansvaret för utan det är MSB. 

All relevant information om status och hur arbetet gåt finns här. Här finns 

all info, både för medborgare och fastighetsägare (som har skyddsrum i 

sina fastigheter):https://www.msb.se/skyddsrum 

 

 

 

11, Information om kommunens landsbygdsstrategi. Nuvarande strategi 

godkändes 2016. Tanken är att gällande strategi ska vara gällande till 

2023, för då följer kommunens strategi den regionala och nationella 

https://www.msb.se/skyddsrum
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landsbygdsstrategin. En revidering kommer därefter påbörjas som ligger i 

linje med den nationella och regionala strategin. 

Viktiga inspel som kom fram var att det måste finnas en landsbygdssäk-

ring hos alla förvaltningar och att det finns en tydlig inriktning. Det ska 

även presenteras vad de respektive förvaltningarna gjort för investeringar 

på landsbygden utifrån sitt uppdrag.  

12, Kristianstads kommun tar fram en ny klimat- och miljöplan som ska 

bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan och säkrad energiförsörj-

ning. I planen föreslås lokala mål och åtgärder inom hållbar energi, häl-

sosam livsmiljö, cirkulär ekonomi, grön samhällsutveckling samt sam-

verkan och engagemang. 

Möjligheter finns nu att fram till den 30 juni för att svara på remissen. 

Handlingar är utskickade.   

13, Information om fiberutbyggnaden i kommunen. Utbyggnaden pågår 

men den är inte tillförlitlig överallt och det finns ”vita fläckar”. Flera le-

damöter utryckte också sin oro om mobiltäckningen i kommunen. Till 

mötet den 16/6 skall C4 energis nya fiberchef, Fredrik Åklundh bjudas in 

för att tala om de delar som saknat fiber. Även mobiltäckningskartan och 

att en mätning genomförs.  

  

14, information om att kommunen ansökt om medel från Tillväxtverket 

för projekt som riktar sig till kommuner som vill arbeta för att ”Samverka 

lokalt för bättre service i landsbygder” kommunen har skickat in en ansö-

kan utifrån problemformuleringen:  

En levande landsbygd förutsätter att det finns tillgängliga servicelös-

ningar för boende och besökare på landsbygden. I kommunens lands-

bygdsstrategi står det bl.a. att det ska”…finnas goda förutsättningar för 

att bo, uppleva och verka i hela Kristianstads kommun”  

Den lokala dagligvaruhandeln är ett exempel på en viktig servicelösning 

för de som bor eller besöker landsbygden, men även en förutsättning för 

den offentliga servicen.  

Även om Kristianstad är en landsbygdskommun, saknas det ett en ge-

mensam plan för servicelösningar. Projektet ämnar stärka landsbygdsper-

spektivet i de kommunala beslutsprocesserna och syftet med projektet är  

att säkra landsbygdsperspektivet i kommunala beslutsprocesserna.  

Badet i Huaröd. Bodil ställde frågan om och hur de boende i Huaröd ska 

agera och hur de kan bevaka frågan för att bibehålla badet i Huaröd. 

 

Frågan på hur arbetet med kommunens belysningsstrategi och exploate-

ringen av bostäder på landsbygden är frågor som vi ska återkomma med 

på rådets möte och rapportera på hur arbetet går. Till detta möte hade inte 

representanterna möjlighet att medverka. Frågan är i alla högsta grad  

levande och vi kommer att bjuda in dem till framtida möten. 
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15, nästa möte är den 16 juni. Vi kommer då vara i Tosteberga. Exakt lo-

kal återkommer vi med.  

 

16, Karl Gemfeldt avslutade mötet.    


