
Tidig Medborgardialog 

Under arbetets gång med ändringen av översiktsplanen Kristianstad stad har det vid flera tillfällen 

varit möjligt att som medborgare påverka planen. Här nedan presenteras vilka möten som hållits i 

det tidiga skedet och hur det var möjligt att lämna synpunkter samt vilka synpunkter som kom in.  

 

 17-09-13 Framtidsveckan - Mer stad men var? 

 17-10-11 Slättängskolan elevrådet 

 17-11-15 Handelsstadens pensionärsgrupp 

 17-11-16 Vykort 

 17-11-18 Plattform för digitala synpunkter 

 18-02-04 Open Space/ Dialog café 

 18-03-21 Mejl - Tidig Medborgardialog 

 

Framtidsveckan - Mer stad men var? 

Framtidsveckan är en vecka då vi tittar på hur vi tillsammans kan skapa en hållbar 

omställning för vår kommun. Veckan genomförs av föreningar och organisationer från 

hela kommunen. 2017 deltog plan- och bygglovsavdelningen under rubriken ”Mer stad 

men var?”.  På mötet deltog totalt sjutton medborgare och ett tiotal tjänstemän och 

politiker. 

Mötet inleddes med att tf stadsarkitekten och chefen för Plan & Bygglovsavdelningen 

Roger Jönsson hälsade alla välkomna och inledde med en kort introduktion till dagen. 

Därefter höll Krister Sernbo från Ekologigruppen en föreläsning om hållbara 

stadsstrukturer och förtätning. Därefter höll stadsantikvarie Fredrik Hjelm en föreläsning 

om bevarande som framtidsstrategi. Efter det höll Per Blomberg en kort introduktion till 

det pågående arbetet med ÄÖP Kristianstad. 

Temat för dagen liksom den tidiga presentationen av hur det gick med arbetet med ÄÖP 

Kristianstad stad öppnade upp för möjligheten att komma med synpunkter på stadens 

utveckling. De stycken som är kursiverade och fetmarkerade har tagits upp i strategier 

och riktlinjer eller påverkat utformningen av plankartan.  

Generellt: 

 ”Viktigt med medborgardialoger” – för att fånga upp åsikter från medborgare så 

inte tjänstemän bara styr och ställer 

 ”Vad har hänt med projektet Vilansstrandäng?” ”Ett spännande projekt!” 

Skarpa gränser mellan bostäder och natur: 

 Exempel i Kristianstad idag ”Villor i norra Kristianstad” med samma utseende och 

placering mot åkern. De är dock inte så höga. 

 ”Nya bostäder längsmed Stridsvagnsvägen kan lämpligtvis utgöra en skarp kant 

mot naturen” Området ska då göras tillgängligt för alla utom biltrafiken. ”Viktigt 



med vägar ut i naturen” och in i staden från områden som detta, så naturen blir 

tillgänglig. 

Skötsel av grönområden: 

 ”Björket ett exempel på område som är ”för naturligt””. Ytor som inte sköts 

regelbundet kan uppfattas som farliga eller bortglömda. (Det var inte alla på mötet 

som höll med om detta.)  

 ”Viktigt att områden inte bara blir skötselintensiva” utan har vissa värden också. 

Vart ska vi bygga/förtäta: 

 ”Bygg norr om bangården” men det är viktigt att fundera på hur områdena ska 

kopplas samman. Idag är bangården en stor barriär att ta sig över. ”Viktigt med en 

säker cykelled mellan områdena”. 

 ”Järnvägshusen kan bli bostäder eller hysa andra verksamheter” Hur mycket av den 

gamla strukturen ska bevaras? ”Viktigt att inte alla befintliga byggnader rivs utan 

att några bevaras men får ny användning” 

 Koppla området väster om centralstationen till Härlövsängaleden för att avlasta 

trafiken i centrum 

 ”Flytta inte högskolan till platsen där tivolibadet ligger idag!” Detta område kan 

användas till ”Hotell, restaurang m.m.” ”Flott ska det va!”. 

 ”Förskola och skola behövs” om fler bostäder ska tillkomma, viktigt med en bra 

placering. 

 ”Kolfastigheterna är fina! Borde bevaras…” (Delade åsikter kring detta hos de andra 

deltagarna.) 

 ”Idag är området norr om vattentornet tråkigt att cykla genom”. ”Bassängen och 

vattentornet hade behövt snyggas till” 

 Det är viktigt att tänka på hur och var höghus byggs. ”Höga hus skapar trista 

skuggor” 

 I Östermalm/Östermalms park finns många fina byggnader som borde bevaras 

”Bevara bebyggelsen!” Det kan bli ett väldigt fint område med höga värden om de 

husen som är där bevaras. ”Färg kan vara ett sätt att lyfta området” Det blev bra vid 

förra renoveringen/uppfräschningen 

 Fina tegelhus vid Norrtullskolan 

Hur ska vi bygga förtäta: 

 Att bygga tvåvåningshus längsmed norra vattentornsvägen ”är på tok för lågt i det 

området” ”Här hade högre hus varit positivt” ”Men vi vill inte ha pinnar” 

 ”Trähus är positivt” finns många goda exempel från tillexempel Växjö. ”Idag finns 

endast naturum som större/ny träbyggnad i Kristianstad stad” Vissa var tveksamma 

till tät stad helt i trä, jämför med hur det gått tidigare i sådana stadsdelar.  

Saker som saknas i staden: 

 ”Föreningarnas hus, behövs någonstans i staden” 



 Kopplingar över barriärer ”Viktigt att koppla området öster om järnvägen med nya 

rekreationsområdet (gamla deponin)”  

 

Generellt 

 Infill. Bygga inifrån.(Jämför med Borås) 

 Hitta kopplingar mellan olika områden. - Den gamla järnvägsbron (cykelväg) är en sådan 

koppling. 

 Vad händer när man rör sig i centrum? Parkeringen på naturum accepteras, trots 

avståndet, tack vare den vackra promenaden. Mer attraktiv än p-platser på norr. 

 Kan man göra Långebrogatan mer händelserik?  

 Varje väg som byggs genererar mer biltrafik. 

 Öka tillgänglighet och attraktivitet för cykel och fotgängare i centrum. 

 Flytta väsentliga delar av staden (räddningstjänst o CSK) till höjderna mot Vä, innan 

”floden” kommer, till där den gamla staden låg. Den diskussionen finns inte längre. Men låt 

åtminstone bli att bygga mer på den gamla sjöbottnen. 

 Skyddsavstånd mot Scan måste hållas. Bostadsbyggande på Långebro måste kombineras 

med skydd, t ex skärmar. 

 Stadsliv vid brohuvudet på västra sidan ån, för att öka säkerhet. Bygga ”Kristiania”. 

 Muddra ut vid ån, så att det blir nya kajer. 

 Vilans strandäng: Hur tätt ska det vara? Bygg inte högt ut mot det gröna, utan mot 

Långebrogatan. Blandade strukturer. Bo01 och Vallastaden. Kanske 1500 bostäder? Varför 

inte fler, det är ju gångavstånd till stationen? 

 Bygg med vattnet, inte mot. Bejaka vattnet, lyft in det, det är inte bara pynt. 

 Tivoliparken har naggats i kanten, vad finns det för planer för den? Parken ska vårdas 

som park, och inte bebyggas. Dock finns ingen detaljplan. 

 Vilken potential har deponin? 

 

 Gemensamma diskussioner: 

 Värdeskapande hållbarhet. Göra området attraktivt. Exempel Lomma hamn. 

Gemensamma värden. Företagen kom med tidigt. 

 Infrastruktur? Tas upp i trafikplanen. Frågorna sammanvägs i ÖP. 

 Utnyttja E22 istället för lederna inne i stan. 

 Vill man inte ha trafik i stan måste man göra det besvärligt och dyrt för bilen. Trafik 

besvärlig på Nosabyvägen, Snapphaneleden, Härlövs ängaled, Långebrogatan osv.  

 Bilfritt Stora torg. Öka användningen av Gallerians parkeringshus. ”Snurren” i infarten är 

dock avskräckande, och många fortsätter därför att parkera utanför. 

 Det saknas starka politiker som driver hållbarhetsfrågor (jämför Malmö). 

 

 Koppla ihop Näsby med staden. 

 Göra badhustomten till en mötesplats. 

 Norra delen av staden tål kanske högre hus. Där finns även många bevarandevärden. 

Det måste dessutom vara snyggt. Estetiskt även i detaljerna.  



 Funktioner som krävs: skolor, förskolor, ”föreningarnas hus” = fler föreningslokaler 

behövs, där föreningar kan visa upp sig. Även hotell och konferenslokaler samt trädhus 

behövs. 

 Titta på landskapsbilden. Se på vattenriket. Det passar inte med ”pinnar” överallt. Hur ser 

det ut när man kör in mot staden? Det krävs snygga infarter och välkomnande entréer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slättängskolan elevrådet 

Tidigt i processen togs kontakt med rektorn på slättängsskolan för att höra om de var 

intresserade av att låta eleverna träffa oss i en tidig Medborgardialog kring stadens 

utveckling. Vi fick möjlighet att träffa Slättängsskolans elevråd, där åtta elever från klass 

7-9 fanns representerade. Inför medborgardialogen skickade vi nedanstående PDF till 

deras fritidsledare för att presentera upplägget för mötet och vad vi förväntade oss.  

Vår tanke var att låta eleverna diskutera kring Charlottesborg som område men även 

Kristianstad stad som helhet. Det visade sig under mötet att de flesta av eleverna som vi 

träffade på slättängsskolan kom från närliggande delområden som Norra Åsum och 

Vä/Öllsjö och oftast blev skjutsade till skolan eller tog bussen. Utöver skoltid tillbringade 

också väldigt få sin fritid i Charlottesborg. Detta gjorde att det inte blev någon 

gemensam diskussion kring ett specifikt område, utan eleverna fick istället lyfta platser i 

hela Kristianstad stad. Vi hade förberett ett diskussionsunderlag med 11 frågor som 

avslutade med Övriga frågor/funderingar. vi delade in eleverna i två grupper där 

projektledare Per ansvarade för en grupp och bitr. projektledare Rebecka ansvarade för 



den andra och använde frågorna som diskussionsunderlag. Vi hade också med oss ett 

antal bilder att diskutera kring med eleverna.      



Eleverna fick markera platser på en stor karta som sedan fick olika kategorier utifrån vad 

eleverna tyckte om platsen. (Se bifogad karta – ”Synpunktskarta Elevrådet på Slättängsskolan”). 

Storleken på områdena som markerats är inte kopplat till deras betydelse, utan ett litet område kan 

vara lika viktigt som ett stort. Näsby/Gamlegården och Åsum/Åsumtorp är markerade som 

områden som behöver förbättras. Inom både de här områdena är det mycket som händer i 

plankartan. Bland annat finns stora områden utpekade med ny stadsbygd och i Näsby/Gamlegård 

även förtätning av stadsbygd. Här finns också utpekat grönstråk, grönområden och nya gång- och 

cykelvägar.  

I området Charlottesborg finns flera mindre områden markerade väster om skolan. Här 

handlade åsikterna mest om trafiksäkerheten på vägen till och från skolan med cykel eller gående 

(från bussen). Entrén till skolan är främst utformad för hämtning och lämning med bil vilket gör att 

den upplevs osäker som gående eller cyklist. Detta är dock på en detaljnivå som ÄÖP Kristianstad 

stad inte påverkar, utan något som istället skulle kunna hanteras vid en ombyggnation av skolan eller 

när en översyn görs av vägarna i anslutning till skolan.  

I Bostadsområdet inom Charlottesborg har av eleverna pekat ut ytor som de tycker kan 

förbättras men också platser som de tycker är bra. I plankartan för ÄÖP Kristianstad stad är 

området utpekat som förtätning av stadsbygd. Detta innebär att området har möjlighet att 

förändras och utvecklas med nya bostäder, service och handel. Det är dock viktigt att poängtera 

att en förtätning inom området inte uteslutande ska ske med bostäder utan här beskrivs också ett 

behov av att ”utveckla väl gestaltade mötesplatser i olika former” och att ”utemiljöerna behöver 

rustas upp för att fler människor ska röra sig där och för att området ska upplevas som tryggare”. 

Flera andra mindre ytor som pekats ut har inte lyfts specifikt i plankartan utan ingår i 

pågående markanvändning, men oftast överensstämmer användningen med den som är idag. De 

grönområden som lyfts som positiva av elevrådet ingår antingen i pågående grönområde eller 

pågående stadsbygd. Inom befintlig stadsbygd är det möjligt att göra mindre förtätningar, men 

det ska också finnas parker inom befintlig stadsbygd.  

Tivoliparken är i plankartan markerad som nytt grönområde, vilket innebär att satsningar på 

grönskan föreslås här, något som ligger i linje med elevrådets positiva syn på platsen, även om de 

önskar en utveckling av den södra delen av parken.  

Vä/Öllsjö är av elevrådet markerat som ett trevligt område. Här finns i plankartan utpekade 

områden för ny stadsbygd i utkanten av de nuvarande bostadsområdena.  

När eleverna får beskriva vilka områden som de tycker är bra, så återkommer ofta caféer, 

restauranger eller affärer, alltså områden som inte är offentliga men där många människor rör sig 

under en stor del av dagen. Att flera av dessa kräver någon form av köp av varor och vänder sig till de 

bilburna besökarna upplevs inte vara något problem för eleverna. Offentliga platser anses däremot 

inte så intressanta av eleverna och en del områden kändes tillochmed osäkra att vara på, detta gäller 

främst offentliga platser där besökare inte ständigt passerar.  

Eleverna menade på att det saknas områden där det finns något att göra för alla åldrar. 

Antingen är området bara för småbarn, eller så är det för äldre. De nämnde den norra delen av 

tivoliparken som ett bra exempel på där det finns något att göra för olika åldrar. När eleverna kom 

med förslag på vad som saknades i Kristianstad stad så var det verksamheter som jumpjump och  

nöjespark som nämndes.  



ÄÖP Kristianstad stad kan inte styra företag att etablera sig i Kristianstad eller gå in i detalj 

kring materialval eller utformning av platser. Däremot finns behovet av offentliga platser som 

används och passeras av olika människor under en större del av dagen, beskrivet i strategierna och 

riktlinjerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handelsstadens pensionärsgrupp 

Till mötet kom cirka 15 personer och mötet inleddes med en genomgång av vad översiktsplanen kan 

påverka (som hölls av Per Blomberg) och aktuella detaljplanprojekt (presenterades av Jeanette 

Petersén). Generellt kom det många frågor kopplade till C4-teknik, framförallt gällande 

utomhusskötseln men även torgstånden på lilla torg och blomsterarrangemang (både befintliga och 

saknade).  

Gruppen delades därefter in i två grupper för workshop där Per hade en grupp och Rebecka och en 

grupp. Inför workshopen hade frågor tagits fram som diskussionsunderlag, liknande de som togs 

fram till elevrådet.  

 

I grupperna lyftes många av stadens offentliga platser som viktiga, så som Tivoliparken, 

Handelscentrum, biblioteket, kulturkvarteret och Kanalen med båtarna.  

Anledningen att de var bra mötesplatser ansågs vara att ”man kan promenera, fika och shoppa. 

Det är viktigt att en mötesplats ligger inom gångavstånd, har fin natur, bänkar och att det rör sig 

andra människor där.” Platser som enligt gruppen behöver utvecklas är gallerian och torghandeln på 

lilla torg. I plankartan är det bara Tivoliparken som är markerad specifikt för utveckling (av 

grönska). Inom pågående markanvändning kan fortfarande mindre förändringar ske. En del av 

tankarna här ovan finns med i strategierna och riktlinjerna för ÄÖP Kristianstad stad.   

 

Gruppen lyfte möjligheten till anställning och jobb som en viktig faktor för att få unga att stanna kvar 

eller flytta till Kristianstad. Många av dem flyttade hit av just den anledningen. Idag finns inte så 

många stora företag kvar i Kristianstad konstaterade dem. De lyfte också att tillgången på 

skolor/förskolor och högskola är viktiga för att locka unga. I planförslaget finns det beskrivet i 

samtliga nybyggnadsområden om behov finns av en ny skola eller förskola. Inom ny/förtätad 

stadsbygd och verksamhetsområden finns möjlighet att utveckla förutsättningar för fler 

arbetsplatser.  

Viktiga naturområden som nämndes var bland annat naturskyddsområdet vid Lingenäset/Näsbyfältet 

– som av vissa kan upplevas som osäkert att röra sig genom.  

Lillö är vackert att promenera kring. Naturum är ett mycket viktigt grönområde som ligger centralt 

med flera funktioner, vackert! Tivoliparken lyftes fram av flera som den finaste parken som finns kvar 

i Kristianstad, ett väldigt viktigt område. I planförslaget föreslås delar av Näsbyfältet utvecklas som 

grönstruktur samtidigt som det området närmast befintlig bebyggelse föreslås utvecklas med 

stadsbygd för att skapa ett definitivt möte mot grönskan och den skyddsvärda naturen. 

  

Önskemål framfördes om cykelväg mellan Åsum och Åhus. Detta skulle göra det möjligt att cykla runt 

Hammarsjön vilket gynnar både arbetspendling, friluftsliv och besöksnäringen. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



Vykort 
 

 

Här ovan beskrivs vilken metod som användes för insamling av synpunkter via vykort i den tidiga 

medborgardialogen. Totalt skickades 20 000 vykort ut och av dem kom 529 vykort tillbaka med 

synpunkter. Det innebar 1 317 olika synpunkter. De här synpunkterna delades därefter in i olika 

kategorier beroende på vad de berörde. Över 20 % handlade om Infrastrukturen, 19 % handlade om 

frågor som berör ”Tekniska förvaltningen /C4 teknik” och 15 % om ”Specifika byggnader” och 13 % 

om ”Service”. Resterande synpunkter handlade om ”Trygghet/Säkerhet”, ”Utveckling av staden”, 

”Upplevelsen av staden”, ”Stadens befolkning” och ”Fastighetsägande och restauranger”.  

När det gäller infrastruktur så hanterar inte ÄÖP Kristianstad stad detaljfrågor som underhåll och 

utformning av vägarna. Den kompletteras dessutom av Trafikplanen som är ett underlag till ÄÖP 

Kristianstad stad. I plankartan finns nya gång- och cykelvägar markerade, liksom reserverad mark 

för väg och järnväg. I vykorten var det flera som ville ha en gång- och cykelväg längsmed 

Annedalsvägen, något som pekas ut i planen. Dessutom finns två sträckningar utmed Hammarsjön 

med, som kan komplettera befintliga gång- och cykelstråk utmed sjön, något som också lyftes i 

vykorten.   

Etablering av nya busslinjer, ökad turtäthet m.m. styrs inte i ÄÖP Kristianstad stad. Det finns däremot 

mark reserverad för att möjliggöra en utveckling av stationen med fler spår och perronger. Inte heller 

parkeringstaxa eller mängden parkeringar styrs av ÄÖP Kristianstad stad utan det styrs delvis i vår 

parkeringsnorm. I områdena utpekade för ny eller förtätning av befintlig stadsbygd, finns däremot 

omnämnt om utvecklingen medför behov som parkeringshus, för att kunna ta mark i anspråk.  



När det gäller frågor som handlar om skötsel kopplat till ”tekniska förvaltningen/C4 teknik”, så har de 

frågorna lämnats vidare till den förvaltningen att beakta. Det som kan konstateras i plankartan är 

att om staden ska utvecklas så som förslaget är, så kommer det att krävas stora kommunala 

investeringar för såväl anläggning som skötsel.  

När det gäller synpunkter som handlar om ”Specifika byggnader” så föreslår inte ÄÖP Kristianstad 

stad åtgärder för enskilda byggnader.   

När det gällde inkomna synpunkter kring ”Service”, så är det främst en efterfrågan på fler bostäder 

som lyfts. Detta hanteras delvis i ÄÖP Kristianstad stad, men även i Riktlinjerna för bostadsförsörjning 

(som antogs 2016) och kommer att definieras vidare i program för bostadsförsörjning  (Namn?!). I 

ÄÖP Kristianstad stad tas bostäderna bland annat upp i strategi 4 Aktivt bostadsbyggande, men de 

finns också planerade för i plankartans stadsbyggnadsområden, där det finns mer beskrivet kring 

vilken utveckling som planförslaget föreslår att respektive område ska ha. Vid framtagandet av 

planen har dessutom samtliga av kommunens förvaltningar varit inbjudna att delta i 

referensgrupp. Ett särskilt möte har också hållits med regionsjukhuset i Kristianstad för att höra 

deras syn på arbetet.  

De synpunkterna som handlade om ”Utveckling av staden” lyfter ofta idéer kring vad som kan göras 

bättre i kommunen. En del av frågorna var på en sådan detaljnivå att ÄÖP Kristianstad stad inte kan 

hantera dem specifikt, tillexempel om ett kallbadhus ska anläggas eller hur ljusskyltningen ska se ut i 

staden. Däremot så föreslår ÄÖP Kristianstad stad vilken markanvändning som ska vara i de olika 

delområdena och därigenom kan olika satsningar i området vara lättare att genomföra.  

De synpunkter som handlade om ”Upplevelsen av staden” har främst pekat ut områden som man 

gillar eller inte gillar. Fler av grönområdena som lyftes som viktiga har i ÄÖP Kristianstad stad 

pekats ut som befintliga eller nya grönområden. Att mindre parker nu ingår i kategorin stadsbygd 

innebär inte att de nödvändigtvis ska bebyggas utan mindre parker är en del av stadsbygden.  

Synpunkterna kring ”Trygghet och säkerhet”, ”Stadens befolkning” och ”Miljö & renhållning” har 

främst handlat om detaljfrågor och på den nivån där ÄÖP Kristianstad stad har liten möjlighet att 

påverka. Med strategierna till hjälp vid vidare planering och anläggning kan stadsmiljön utvecklas 

så att den blir mer trygg och säker, men det är inte hela lösningen på de synpunkter som lyfts och 

förändringar behöver ske i samverkan med andra insatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plattform för digitala synpunkter 

 

I den digitala plattformen kom det in totalt 125 synpunkter. Eftersom det inte är obligatoriskt att 

ange vem man är så kan samma person ha lämnat flera synpunkter i kartan. Kartan fanns öppen 

under den tidiga medborgardialogen och information om att den fanns gick ut via kommunens 

facebooksida, kommunens egen hemsida och via Kristianstadbladet.  

Av de inkomna synpunkterna så lyfte cirka hälften att de ville ha en discgolfbana. De flesta av de här 

kommentarerna var placerade vid Åsums fure. Ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad, 

ansvarar inte för lokalisering av specifika föreningar. Däremot så finns det i kartan utmarkerat 

områden för såväl nya som befintliga fritidsanläggningar. Dessutom bör en sådan aktivitet som 

discgolf kunna rymmas inom områden som är utpekade som grönområden.   

Av de inkomna synpunkterna så handlade cirka 10 % om förbättringsåtgärder på olika platser i 

staden. Förbättringsåtgärderna var ofta kopplade till uppgifter som tekniska förvaltningen ansvarar 

för, som skötsel av offentliga grönområden, fler cykelparkeringar vid centralen och gallerian m.m. 

Ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad är inte på en sådan detaljeringsnivå att den 

behandlar den här typen av synpunkter. Dessa har därför vidarebefordrats till tekniska 

förvaltningen. Däremot är kostnadsaspekten på t.ex. grönytor men även annan kommunal 

infrastruktur viktig aspekt att lyfta när nya områden föreslås utvecklas. Vid just Kristianstad C så 

står det under strategi 11 att: ”Med en genomtänkt och attraktiv utformning, möblering och 

gestaltning av noderna skulle möjligheten att resa kollektivt bli ett mer intressant alternativ och 

användningen av noderna skulle öka.” Vilket i praktiken skulle kunna innebära fler cykelparkeringar 

som en lösning att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken. 



Ytterligare 10 % av synpunkterna handlade om cykel- och gångvägar och då främst vägar som på 

något sätt behövde åtgärdas. Bland annat så handlade det om att trottoarkanterna behövde fasas av 

för att det ska vara möjligt att ta sig upp med rullstol, att vissa sträckor behövde asfalteras om eller 

att det saknades belysning. Samtliga av dessa åtgärder är på en för detaljerad nivå för att hanteras 

i en ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad. Synpunkterna har skickats vidare till tekniska 

förvaltningen, som har ansvar för de här frågorna. Däremot finns det som nämnt tidigare, en 

strategi (nummer 11) som handlar om mobilitet, där en underliggande riktlinje är: ”Stadens gång- 

och cykelvägnät ska utformas så att de upplevs attraktiva och håller hög kvalitet beträffande 

framkomlighet, trygghet, trafiksäkerhet och trivsel.” Vilket beskriver hur de olika förvaltningarna 

som arbetar med frågan ska tänka.  

Ytterligare 10 % hade synpunkter kring bostadsbyggande i kommunen. Här varierade synpunkterna 

från förslag på var man ville eller inte vill ha bostäder, till vilken typ av bostäder man önskade eller 

inte önskade. Vilken typ av bostäder som ska byggas, styrs inte i ändringen av översiktsplanen. 

Mindre lucktomter pekas inte heller ut specifikt i planen utan bedöms kunna genomföras ändå om 

området är utpekat som pågående stadsbygd och det i övrigt bedöms lämpligt. Däremot ger ÄÖP 

vägledning kring vilka större områden som är lämpliga att bygga ut med hjälp av kategorierna 

förtätning eller ny stadsbygd. Där beskrivs också övergripande en bild kring hur området skulle kunna 

utvecklas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Open Space/Dialog café 

 
 

Närvarande från förvaltningen:  

Rebecka Karlsson (Arr. Planarkitekt), Per Blomberg (Arr. Planarkitekt), Katarina Olsson 

(Stadsantikvarie), Anna Grönlund (Miljöhandläggare), Helén Schrewelius (Planeringsarkitekt), 

Roger Jönsson (Stadsarkitekt), Tommy Danielsson (Förvaltningschef) 

 

Eva Broms - Framtidsverkstäder (Processledare) 

 

1. Totalt under dagen deltog strax under 40 deltagare. Det var 15 som hade föranmält sitt intresse 

att delta.  

2. Dagen inleddes med kaffe och kaka. Därefter höll Per Blomberg och Rebecka Karlsson en kort 

introduktion där de förklarade upplägget på dagen och vad arbetet med den Fördjupade 

översiktsplanen innebär. (Information om arbetet finns att läsa på 

www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden) Den övergripande frågan för dagen var: ”Hur kan vi 

planera för att Kristianstad ska vara en stad för unga, gamla, lika och olika att mötas, trivas och 

bo i.” Vi ville höra om konkreta lösningar på problemen och vilda visioner kopplade till den 

fysiska platsen.   

3. Därefter höll Eva Broms en kort introduktion där hon gick igenom dagens metod (Dialog café) 

och höll i några övningar för att få fart på fantasin och samtalen. Därefter fick alla lyfta fram de 

ämnen som de ville diskutera under dagen. Per & Rebecka grupperade samtliga ämnen (ca 30) i 5 

kategorier: Attraktiv stad, Stad och Land, Storstad/Småstad, Trafik och Annat. 

4. Deltagarna hade tre diskussionspass där de fick välja vilken kategori de ville diskutera. I den tiden 

ingick lunch och eftermiddagsfika. Dagen avrundades med att alla fick säga två ord som de tyckte 

http://www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden


beskrev deras upplevelse av dagen. Alla var positiva till initiativet och flera ville gärna se fler 

tillfällen där man kan träffas och diskutera stadens utveckling.  

Generellt lyftes följande funderingar under Dialog cafét: (En fullständig sammanställning finns 

under bilagor: Sammanfattning Open Space).  

 Bygg kompakt och blandat. Bygg gärna höga hus, ca 4 våningar mot torg och ännu högre 

längre ut från centrum, men max 8-9 våningar. Bygg fler våningar på befintliga hus. Skapa fler 

bostäder i centrum och bygg vidare på kvartersstaden. Kristianstad är en småstad, vilket är 

positivt! Bygg vidare på stadens identitet. Bygg nya byggnader i gammal stil och lyft 

Kristianstads historia. Kristianstad syns från många håll och det är viktigt att det är en vacker 

vy som ”håller”. Stadssilhuetten är viktig. 

Hur nya byggnader ska utformas och exakt våningstal styrs inte i ÄÖP Kristianstad stad. 

Däremot är den vägledande kring var nya bostäder kan tillkomma, där flertalet 

förtätningsområden är utpekade i Kristianstad centrums närhet.  

 Knyt ihop stadsdelarna i staden bättre, tillexempel Näsby och Charlottesborg. Cykelstråket 

mellan staden och högskolan måste utvecklas. Moonrail/Linbana med många avgångar är ett 

sätt att bygga en ny koppling mellan centrum och högskolan/badet. Bevara högskolan på 

Näsby eller flytta hela/delar av högskolan till centrum (t.ex. gallerian). Det behövs en tydlig 

arkitektonisk referenspunkt norrut (i Näsby/Gamlegården) Tillexempel ett bostadshus i trä 

med restaurang.  

I ÄÖP Kristianstad stad har det både i plankartan och i strategierna lyfts vikten av att 

koppla samman Näsby & Gamlegården med Kristianstad stad. Det finns pågående 

utredningar kring tredjelänken som inte har landat än men finns beskrivna i plankartan. 

Var specifika verksamheter ska ligga, som Högskolan, styr inte ÄÖP Kristianstad stad.  

 

 Tivolibadets tomt:  

Kan bli ett allaktivitetshus för äldre ”C4 Veteran”. Här skall finnas allt från café, spa, 

fysioterapeuter, träningsmöjligheter och möteslokaler osv. Eller så kan det bli en 

skulpturpark, där kommunens alla skulpturer kan visas upp tillsammans med exotiska växter. 

Eller så rustas tivolibadet upp. Eller så görs det om till kallbadhus 

Området finns generellt beskrivet i plankartan, både vilka förutsättningar som gäller på 

platsen och förslag på vad som skulle kunna utvecklas där. Det är dock inte i ÄÖP som det 

beslutas exakt vad som ska ske med platsen utan den är bara vägledande.  

 

 Rekreation: 

Förbind staden med naturen och skydda naturområden mot buller. Åsums fure kan utvecklas 

som rekreationsområde, tillexempel genom att anlägga en discgolfbana. Andra grönområden 

som är viktiga att utveckla är Bastionen och Stordiket. Engagera volontärer i skötseln av 

staden eller återanställ en stadsträdgårdsmästare som kan svara på frågor och ta beslut om 

stadens gröna ytor. Titta på konceptet ”National trust” som köper in och vårdar 

naturområden i England.  

Anlägg fler utegym och kolonilotter i staden. Nyttja vattnet i staden bättre! Skapa en 

attraktivare badplats på Ekenabben. Ha båtuthyrning i kanalerna, låt en turistbåt gå mellan 

Torsebro till Ekenabben. Anställ en kanalmästare som tar hand om kanalerna 



I planförslaget har flera områden pekats ut som nya grönområden, bland annat stora delar 

av Åsums fure, Bastionen och Stordiket. Ändringen av översiktsplanen styr inte 

personalfrågor eller hur olika grönområden ska skötas. I planen lyfts behovet av 

kolonilotter och odlingslotter inom två av områdena i staden: grönområdet väster om 

Härlövs ängar och backar och i området för ny stadsbygd längst norrut på Näsbyfältet. 

Utegym, såväl som lekplatser bedöms kunna tillkomma inom såväl grönområden som 

stadsbygd och har därför inte pekats ut specifikt.  

 Ödesfrågan behöver lösas först – Vallskyddet! Reningsverket ligger på lägsta punkten idag, 

om Kristianstad översvämmas så kommer hela staden bli förorenad. Vad gör vi om vallen 

brister eller förstörs? Vi behöver ha en evakueringsplan och civilförsvar (träna på 

evakuering). Bygg ut vallskyddet snabbt. Skjut inte fram det till 2024 utan håll den gamla 

tidsplanen på 2020! 

Ändringen av översiktsplanen tar upp frågan kring vallar och översvämning, men det är 

inte i det här dokumentet som beslut kring vallarna utbyggnad tas. Det finns en grupp 

inom Kristianstad kommun som tillsammans med Räddningstjänsten, MSB och 

länsstyrelsen arbetar med att projektera, planera och anlägga vallarna. Arbetet med 

vallarna är beroende av såväl nationella och internationella underlag som ständigt 

uppdateras, men är också en stor och flerårig investering.  

 Kristianstads omland: 

Undvika att bygga på åkermark, man måste tänka på framtida generationer. Satsa på 

tätorterna och bättre kommunikation. Bredband även till de som bor på landet. Behåll 

byskolorna och bussa barnen ut från staden till lugna skolor. Starta upp ett turist- och 

pendlingståg mellan Kristianstad-Åhus. 

 Flera av de områden som pekas ut i plankartan för stadsbygd och bostäder är 

förtätningsområden. Beroende av en befolkningsprognos som säger att det kommer att bli 

12000 nya invånare inom planområdet till 2032 och att vissa områden inte kan byggas ut 

direkt av olika tekniska aspekter (tillexempel att det saknas vallskydd, stora investeringar 

behöver göras i VA etc.) så finns det i plankartan även jordbruksmark som är utpekad för 

ny stadsbygd.  

 

 Lägg Rättscentrum utanför staden. Se till att Regionmuseet flyttar ut en del av sin 

verksamhet till filialer för att nå ungdomar. En lokal i Gallerian kan göras om till VR-rum där 

man kan få se både gamla Kristianstad och framtida Kristianstad i med VR-glasögon.  Bygg en 

”Food science park” på Näsby, vid Högskolan/Krinova. Det saknas riktigt bra restauranger och 

en saluhall. 

Ovanstående förslag på utveckling av olika verksamheter i Kristianstad stad styrs inte med 

en ändring av översiktsplan 

 

 Trafik: 

Låt Kristianstad bli en cykelkommun/stad. För staden Kristianstad önskade deltagarna att 

cykelvägarna förbättras så att man enkelt kan ta sig till alla delar av staden. Skylta bättre på 

cykelvägarna.  

Titta på olika väglösningar för att minska trafikstockningar, som att bygga Vilanleden, gör om 

Snapphanevägen till gårdsgata, gör Långebrogatan trefilig, bygg cirkulationsplats vid OKQ8, 

Bro över Härlövsängaleden vid Linnerundan, osv.  



Införskaffa små miljöfordon för transport av de som inte kan ta sig till bussarna. Hade varit 

bra om det gick att beställa skjuts via en app. Skapa stora parkeringsplatser utanför staden 

som är gratis och så ska det gå skyttelbussar in till centrum, ofta. Ha det helt bilfritt inne i 

staden, kanske fler P-hus? 

I planförslaget har behovet av parkeringshus för att möjliggöra exploatering av 

markparkeringar beskrivits, främst i ytor utpekade för förtätning av stadsbygd. ÄÖP 

Kristianstad stad reserverar mark för de vägprojekt som kommunen håller på att utreda, 

för att säkerställa att inte annan markanvändning omöjliggör en önskad förändring. Men 

planen tar inte ställning till om eller när vägprojekten ska genomföras utan det styrs dels i 

trafikplanen, men även av pågående utredningar.  

 Bad 

Ta ett omtag på placeringen av badhuset. Det borde/borde inte placeras uppe på Näsby. Ha 

kvar det på nuvarande placering eller placera det på bangårdsområdet. Minska storleken på 

badhuset, måste det finnas så många banor? Ja/nej.  

Bygg ett friluftsbad centralt i Kristianstad med varmvatten som är tillgängligt för alla istället 

för ett badhus. Ska ligga naturskönt så man kan ha picknick intill och så kan kommunen ha 

simundervisning under sommaren. Alternativt placera den intill ishallen så restvärmen från 

ishallen kan värma friluftsbadet. 

ÄÖP Kristianstad stad styr inte lokaliseringen av badet utan det är en politisk fråga som 

ligger utanför planen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejl - Tidig Medborgardialog 

Här nedan beskrivs metoden och resultatet från inkomna synpunkter via mejl.  

 

 36 % av de inkomna synpunkterna handlade om infrastruktur. Majoriteten av de synpunkter 

som kom in kring infrastruktur handlade sen om åtgärder. Flera irriterar sig på vägar som 

stängts av för trafik eller vägar som det blir köer på. Flera vill utveckla Gång- och 

cykelvägskopplingar mellan olika stadsdelar eller mellan Kristianstad stad och angränsande 

byar. 

Som nämnt tidigare så finns det i ÄÖP Kristianstad stad en strategi som handlar om 

mobilitet med underliggande riktlinjer. Plankartan i ÄÖP Kristianstad stad utgår också från 

tidigare ställningstaganden i trafikplanen, där förslag på sträckor som behöver 

kompletteras inom gång- och cykelvägar har pekats ut. Det är också i huvudsak från 

trafikplanen som områden i kartan reserverade för väg och järnväg har hämtats. När det 

gäller specifika åtgärder som skötsel etc. så är det tekniska förvaltningen som ansvarar för 

det.  

 

 20 % av de inkomna synpunkterna handlade om frågor som direkt berör C4 teknik/Tekniska 

förvaltningen. Flera av synpunkterna som kommit in hänger samman. Till exempel är det 

vanligt att den som har synpunkter på städningen i staden också har synpunkt på kanalen 

eller ogrässkötseln. Det finns också en önskan om fler grönområden, eller framförallt att två 

befintliga områden (golfbanan och gamla soptippen) ska göras mer tillgängliga och attraktiva 

för rekreation. 

Flera av de områden som lyfts som intressanta att utveckla som grönområden, har även i 

plankartan markerats som nya grönområden. När det gäller skötselaspekterna så ansvarar 



tekniska förvaltningen för dessa, men det är viktigt att de ekonomiska konsekvenserna 

finns med när nya områden planeras.  

 

 Cirka 12 % av de inkomna synpunkterna handlade om upplevelsen av staden. Av dessa var 

ungefär lika många positiva som negativa. Oftast handlade de väldigt generellt om att en 

stadsdel var trevlig eller att den saknade vissa servicefunktioner. Här hamnade också 

synpunkter som att besöksanläggningarna är bra eller att det behövs fler 

rekreationsområden. Synpunkterna kring upplevelsen av staden bör läsas tillsammans med 

utvecklingen av staden som lyfter ungefär samma typ av funderingar. Cirka 11 % av de 

inkomna synpunkterna handlade om utvecklingen av staden. Förslagen på aktiviteter och 

utvecklingsprojekt har främst varit koncentrerade till olika stadsdelar. Flera var också väldigt 

detaljerade i sin beskrivning av utvecklingen av ett visst område. Generellt indikerar denna 

kategori (tillsammans med ”Upplevelse av staden”) att det i vissa stadsdelar finns ett behov 

eller en önskan att utveckla stadsdelen. Oftast handlar det om en efterfrågan kring en viss 

typ av bostäder, som exempelvis marklägenheter. Men ibland kan det vara en efterfrågan på 

mer tillgängliga rekreationsområden eller service. 

Möjligheten att utveckla mer service i ett område hänger till viss del på att det finns 

mark/lokaler och marknadsunderlag för den typen av service. Den fysiska planeringen kan 

påverka/föreslå vad marken kan användas till i detaljplaner/översiktsplaner men aldrig 

styra vem som eventuellt vill etablera sig där. 

 

ÄÖP Kristianstad stad har utgått ifrån en vilja att samtliga delområden ska kunna 

utvecklas så att de har en så kallad stadsdelscentrum. Detta har inneburit att vissa 

områden har stora satsningar på nya områden för stadsbygd eller en tydlig förtätning av 

stadsbygden runt befintlig servicekärna. I vissa delområden har det av olika anledningar 

inte funnits möjlighet att utveckla befintlig kärna (tillexempel på grund av att marken är 

låglänt eller att det inte finns utrymme för förtätning).  

 

 14 % av synpunkterna handlade om service. I synpunkterna märks en efterfrågan av en viss 

typ av bostäder men också många åsikter om var de ska ligga. Detta visar att det kan vara 

känsligt att bygga i vissa områden, men även att vissa kvaliteter efterfrågas specifikt för en 

del sorts bostäder. 

En del av de här frågorna har hanterats inom arbetet med ÄÖP Kristianstad stad. 

Tillexempel har frågan kring lokalisering av nya skolor och förskolor, i stora drag lyfts in i 

planförslaget, utifrån diskussion med Barn- och ungdomsförvaltningen och Mark- och 

exploateringskontoret. Exakt vilken typ av bostäder som ska byggas styrs inte i ÄÖP 

Kristianstad stad, utan kommer detaljstuderas i Bostadsförsörjningsprogrammet som 

Mark- och exploateringskontoret ansvarar för att ta fram.  

 

 Övriga synpunkter handlade om specifika byggnader samt trygghet/säkerhet och renhållning 

m.m.  

De här frågorna har ÄÖP Kristianstad stad väldigt liten möjlighet att påverka. Där det varit 

möjligt har de inkomna synpunkterna skickats vidare till respektive ansvarig förvaltning.   

 


