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Närvarande: 

 Kristianstads kommun: Peter Johansson, Anders Tell, Magnus Lund 

 Kristianstads FN-förening: Bo Olsson, Wictoria Larsson 

 Extinction Rebellion: Maria Attström, Collette Coumans 

 Sensus studieförbund: Elin Nordgren, Anna Ferrington 

 Rädda Barnen: ej närvarande 

 Miljöpartiet: ej närvarande 

 Forskare, företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten: Annelie Worgard, 

Thomas Johnsson 

 Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla: Rune Stenholm Jakobsen, 

Christer Neideman 

 Fridays for future Kristianstad: Elisabet Lewander, Maria Thyr 

 Högskolan Kristianstad: ej närvarande (skickade diskussionspunkter i förväg) 

 Leader Skånes Ess: Erik Rosenblad 

 

1. Välkommen 

Samrådsgruppens ordförande Peter Johansson hälsar välkomna till mötet. Mötets 

dagordning gås igenom och godkänns. Förra mötets minnesanteckningar läggs till 

handlingarna. Dessa kommer att läggas på kommunens hemsida 

(www.kristianstad.se/klimatgrupp).  

 

2. Presentation om kommunens strategiska trafikplanering, av Åsa Hammarstedt, 

trafikstrateg 

Åsa presenterar kommunens Trafikstrategi och Trafikplan.  

Synpunkter, kommentarer och frågor på presentationen: 

- Samverkan för Hanöbukten: Har det byggts in incitamentåtgärder i planen? Åsa 

svarar att infrastrukturåtgärder och beteendepåverkande åtgärder utgör incitament. 

Peter svarar att det är viktigt att arbeta med morötter för att främja hållbart resande. 

Anders T svarar att det finns många goda ansatser i trafikplanen kopplat till god 

tillgänglighet för det hållbara resandet. 

- Extinction Rebellion: Hur är trafikplanen kopplad till budget? Åsa svarar att 

åtgärderna är prioriterade (A, B, C) och att ansvaret för deras genomförande ligger hos 

respektive förvaltning. Medel för detta ska äskas i ordinarie budgetprocess. Peter 

svarar att exempelvis tekniska förvaltningen tilldelas investeringsmedel; inom ramen 

för dessa ska åtgärder genomföras. I nuläget pågår många investeringsprojekt, 

exempelvis badhuset, Tempotorget, Allöskolan och Rättscentrum.  

- Extinction Rebellion: Svårt att genomföra åtgärder om de inte är öronmärkta – XR ser 
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gärna en separat cykelbudget. Peter svarar att projekten inte är uppdelade på det 

sättet. Exempelvis när det gäller Kanalgatan ingår åtgärder för flera trafikslag. Anders 

T svarar att kommunens investeringsbudget finns tillgänglig på hemsidan. En del 

medel är öronmärkta, exempelvis när det gäller säkra cykelvägar vid skolor. Peter 

lägger till att cykelvägar som planeras i anslutning till det statliga vägnätet kan 

medfinansieras från driftbudgeten. Det rör sig om Önnestad-Färlöv, Färlöv-

Kristianstad samt Ovesholm-Kristianstad. 

- Naturskyddsföreningen: Framtagande av cykelplan ingick i kommunens 

miljömålsprogram 2016-2020. Vad hände med den? Allt är inte inbakat i trafikplanen. 

Åsa svarar att det ingår som en åtgärd i trafikplanen att ta fram mer specifika åtgärder. 

Mest fokus på att länka ihop befintliga rutter. Detta har högsta prioritet i planen (A) 

med tekniska förvaltningen som ansvarig. 

- Extinction Rebellion: För att prioritera upp cykel bör cykelväg tydligt separeras från 

övriga trafikslag. Ej kombinera gång och cykel exempelvis. Åsa håller med, kommunen 

bedriver ett samarbete med regionen om supercykelstråk. Aktuella objekt som 

diskuteras är Kristianstad-Hammar (med möjlig förlängning till Fjälkinge), 

Kristianstad-Näsby samt Kristianstad-Wä/Öllsjö. När supercykelstråken är klara beror 

delvis på hur kommunen kan finna medfinansiering. 

- Fridays for future: Hur ser uppföljningen ut? Det går långsamt med satsningarna på 

cykelinfrastruktur. Åsa svarar att den första uppföljningen kommer ske i år, påbörjas i 

mars. Första året trafikplanen var med i budgetprocessen var 2020, varför uppföljning 

inte kunnat ske tidigare. 

- FN-föreningen: Minskad bilism i staden är prioriterat. Hur går det ihop med 

satsningar på exempelvis Vilan-leden? Åsa svarar att det inte går att blunda för 

biltrafiken, måste ha ett fungerande nät. Peter svarar att kommunen arbetar enligt den 

s k fyrstegsprincipen. 

 

3. Presentation om Skånetrafikens hållbarhetsstrategi samt om styrmedel, av 

Anders Wretstrand, kollektivtrafikstrateg på Skånetrafiken 

Synpunkter, kommentarer och frågor på presentationen: 

- Peter kommenterar att det har varit svårt att få med representation från 

Skånetrafiken vid företagsbesök, för att öka kollektivtrafikpendlingen. Anders W 

svarar att det har arbetats med tidigare, men att han tar med sig frågan. 

- FN-föreningen: Viktigt med etiska krav kopplat till fordon och framförallt batterier. 

Problematik kopplat till den sociala hållbarheten vad gäller framställning och 

gruvdrift. Anders W svarar att det är viktig fråga som arbetas med, även på EU-nivå. 

- Fridays for future: Viktigast att få fler att resa kollektivt, borde vara högsta prioritet. 

Anders W svarar att det blir dyrt att dra på med ett mycket större utbud. Vissa 

kommer inte att resa kollektivt oavsett pris och utbud. I takt med att fler skaffar elbil 

tappar kollektivtrafiken till viss del sitt klimatargument, blir då viktigt att framhålla 

kollektivtrafikens andra fördelar. 

- Extinction Rebellion: I andra regioner finns tjänst där det går att beställa bussar från 

punkt A till B, kan boka en dag innan. Anders W svarar att en dylik tjänst finns i dag i 
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Skåne, erbjuds där linjelagd trafik saknas. Flexibiliteten är dock inte så hög. Utvecklar 

just nu en ny tjänst, plusresor, med mer flexibla resemöjligheter via app. 

- Extinction Rebellion: Svårt att ta med cykel på exempelvis bussar i dag. Anders W 

svarar att det i nuläget saknas en strategi för detta men att Region Skåne ligger på. 

Tipsar även om forskningsprojektet CYNKA (https://www.k2centrum.se/cynka-

kombinerad-mobilitet-mellan-cykel-och-kollektivtrafik-regional-arbetspendling)  

- Naturskyddsföreningen: Kan kommunen erbjuda gratis kollektivtrafik? Anders W 

svarar att kommuner förr betalade för sin kollektivtrafik. Om Kristianstad skulle vilja 

får de betala för det, men Kristianstad är nog en för stor stad. Det som händer är att få 

bilister lockas, istället sker i stor utsträckning en överföring av gångtrafikanter till 

kollektivtrafiken. Finns kostnadssammanställningar på K2:s hemsida 

(https://www.k2centrum.se/). 

- Sensus: Undrar om det inte är bättre att köra vidare med den gamla bilen än att 

skaffa en ny elbil som har stor klimatpåverkan vid produktionsskedet? Hör svar från 

professor på Chalmers här: https://sverigesradio.se/artikel/7346616   

- Fridays for future: Går det arbeta med fler prisklasser för pendlingskort? Anders W 

svarar att Skånetrafiken jobbar på nya prisprodukter för att få det mindre fyrkantigt. 

- Anders T inflikar att när det gäller kommunens möjligheter att köpa kollektivtrafik så 

lägger kommunen 2,5 miljoner kr för gratis stadsbussar för personer 75+ år. Frågar 

om Skånetrafikens mål för andelen kollektivtrafikresande, gäller det för hela Skåne? 

Bristen på kollektivtrafikens utbud är en vanlig fråga som ställs, vilket begränsar 

möjligheten för dagpendling. Stora bussar passar inte så bra på landsbygden med 

många mindre tätorter. Anders W svarar att det är en utmaning att optimera utbudet, 

något som behöver arbetas på. Det är även en rättvisefråga. Det ska finnas en basnivå 

för hela Skåne. 

- Naturskyddsföreningen: Hur ser potentialen får tågtrafik ut för Åhusbanan? Anders 

W svarar att Åhusbanan inte finns med i tågstrategin. Infrastrukturen skulle behöva 

byggas upp till en erforderlig standard. Oklart om det finns tillräckligt underlag. Peter 

svarar att kostnaden för elektrifiering uppgår till storleksordningen 150 miljoner 

kronor. Dessutom finns det en problematik kopplat till vallskyddet. 

 

4. Hur kan samrådsgruppen arbeta för minskad klimatpåverkan från resor och 

transporter? 

Inför mötet skickades ett dokument ut från studiecirkeln Klimatverkstad, som 

initierats av Naturskyddsföreningen, FN-föreningen och Fridays for future. 

Dokumentet innehåller förslag för att minska klimatpåverkan från transporter i 

kommunen. Dokumentet är ett levande arbetsdokument. Även Högskolan Kristianstad 

skickade diskussionspunkter i förväg. 

- Samverkan för Hanöbukten: Mycket diskussion kring biogasen, behövs ett specifikt 

möte om den?  

- Fridays for future: Vill ha svar på hur kommunen arbetar med fyrstegsprincipen. 

Mest fokus borde ligga på steg 1. Åsa svarar att utredningen för exempelvis Vilan-

leden visat att steg 1 och 2-åtgärder inte är tillräckligt. Ombyggnaden handlar inte 

https://www.k2centrum.se/cynka-kombinerad-mobilitet-mellan-cykel-och-kollektivtrafik-regional-arbetspendling
https://www.k2centrum.se/cynka-kombinerad-mobilitet-mellan-cykel-och-kollektivtrafik-regional-arbetspendling
https://www.k2centrum.se/
https://sverigesradio.se/artikel/7346616
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enbart om biltrafiken utan även om busstrafiken. Prognoser grundas på egna 

överväganden, bl a kopplat till kommande exploateringar. 

- Magnus föreslår att vi riktar diskussionen kring hur samrådsgruppen kan arbeta för 

att minska klimatpåverkan från transporter. 

- Naturskyddsföreningen: Föreslår att kommunen tar fram ett mätbart, kvantitativt 

mål för andelen cykel i kommunen. Viktigt att inte blanda ihop klimatverkstad med 

samrådsgruppen. 

- Extinction Rebellion: Att kommunen jobbar för att minska bilberoendet. Inte lägga 

pengar och satsningar på biltrafiken. Saktsa på åtgärderna i trafikplanen, satsa på 

säkra, trevliga cykelvägar. Finns mycket inspiration internationellt, exempelvis 

Nederländerna. Kan kommunen skaffa en ”kompiskommun” från Nederländerna, att 

samarbeta med och få inspiration från? Peter och Anders T svarar att det är ett mycket 

intressant förslag. 

- Fridays for future: Föreslår att kommunen drar in stödet till flygplatsen. Lokala 

bilpooler, mobilitetshus etc i staden. Särskilt intressant att genomföra på "Hållbara 

Näsby". Fler åtgärder inom mobility management, kopplat till ökad cykling och 

minskad biltrafik. Minska P-platserna i staden och använd stadens parkeringsplatser 

mer effektivt så att ytkrävande markparkeringar kan användas som grönytor, 

centrumverksamhet och stadsbebyggelse för en tätare, yteffektivare stad 

- Anders T är bekymrad över utvecklingen av biogasen, som är ett lokalt producerat 

hållbart bränsle. Biogasen har en viktig roll att spela i omställningen. Kommunen ska 

även ta fram en plan för laddinfrastruktur för organisationens egna fordon. Vilan-

leden har även en viktig funktion som stadsgata genom Charlottesborg, en viktig 

dimension i sammanhanget. 

- Extinction Rebellion. Har en utmaning till kommunen, att följa med på en cykeltur 

med punkt A och B i staden för att påvisa de hinder och problem som cyklister stöter 

på i vardagen. Peter och Anders T antar utmaningen. Att utgå från koldioxidbudgeten 

hade varit bra, för att kunna identifiera områden där koldioxidutsläppen kan minska. 

- Sensus: Viktigt med det kompetensutvecklande arbete som samrådsgruppen bidrar 

med, att det är ett långsiktigt arbete. 

- Peter föreslår ett gemensamt underlag, hur vi ska jobba framgent i gruppen. 

- Naturskyddsföreningen: Föreslår att det skapas en tydlighet i vilka våra respektive 

roller är i gruppen. Även att det tas fram ett levande dokument kring transportarbetet. 

- Fridays for future: Föreslår ett uppföljande möte om transporter, innan gruppens 

nästa ordinarie möte.  


