




3Antagandehandling 

FÖRORDFÖRORD Välkomna att ta del av översiktsplanen för Kristi-
anstads kommun! Åren som har gått har innebu-
rit många samtal, möten och diskussioner om hur 
Kristianstads stad och landsbygd ska växa på ett 
balanserat sätt in i framtiden. En mängd intressanta 
synpunkter och idéer har kommit upp från enskilda 
medborgare, föreningar, företagare och andra myn-
digheter. Vi tackar för allt det engagemang som vi 
har mötts av! Den öppna dialogen har bäddat för en 
väl genomarbetad översiktsplan som Kommunfull-
mäktige nu har antagit. 

Översiktsplanen ger det långsiktiga perspektivet för 
kommunens utveckling. Den är en arena för diskus-
sion om kommunens framtid, en plattform för stra-
tegiska beslut men också ett verktyg som stöd för 
det dagliga arbetet i kommunen – från skolplanering 
till äldreomsorg. Översiktsplanen är långsiktig och 
ger stabilitet inför beslut om offentliga och privata 
investeringar. Översiktsplanen skall också vara ett 
levande dokument där nya vägval kan göras när 
verkligheten förändras. Mycket har hänt sedan den 
nu gällande översiktsplanen antogs 1990. Genom 
arbetet med denna översiktsplan har vi blickat 
framåt och skaffat oss en beredskap för de kom-
mande årens utveckling.

Kristianstads kommun utvecklas på ett positiv sätt 
och har goda förutsättningar för att göra så även i 
framtiden. En stark och attraktiv stadskärna, många 
mindre tätorter med god tillgång till service, en 
tätortsnära landsbygd med unika boendekvalitéer. 
Kommunen har ett differentierat näringsliv med 
goda förutsättningar för tillväxt inom olika bran-
scher. En utbyggd infrastruktur ger allt bättre möj-
ligheter till ytterligare integration med övriga delar 
av Öresundsregionen, Blekinge och södra Småland. 
Kristianstads roll som en stark kärna och ett delre-
gionalt centrum i Skåne innebär också ett särskilt 
ansvar för tillväxt och utveckling. 

Här sätter vi de övergripande principerna för fram-
tida utveckling av bebyggelse och markanvändning 
i Kristianstads kommun. Denna utveckling vill vi 
alla ska ske med framgång och det kan vi uppnå med 
gemensamma krafter och genom samarbete. 

Pierre Månsson (FP)           Peter Johansson (M)
ordf. Kommunstyrelsen           ordf. Byggnadsnämnden
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Begrepp som helikopterperspektiv och ett strategiskt förhållningssätt är bra att ha i åtanke vid läsning av 
dokumentet. En översiktsplan är ett helhetsdokument där de övergripande planeringsfrågorna behandlas. 
Utifrån detta väljer kommunen att fokusera, prioritera och lyfta fram de just nu viktigaste frågeställning-
arna för den framtida utvecklingen. Det fi nns många frågor som inte behandlas och områden som inte 
behandlas. Det innebär inte att de frågorna är mindre viktiga eller av mindre betydelse. Helheten är i fokus 
och översiktlig planering är en ständigt pågående process. Fördjupningar i särskilda frågor eller områden 
görs som underlag för nästa uppdatering av översiktsplanen, vilket avses göras varje mandatperiod.
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PLANENS KONSEKVENSER
Det finns en tydlig intressekonflikt mellan å ena 
sidan behovet av att minska biltrafiken (Klimatstra-
tegin) och å andra sidan målsättningen om levande 
småorter och landsbygd (Strategiplan Växande lands-
bygd). 

Ny bebyggelse på landsbygden kan också innebära 
merkostnader för att erbjuda kommunal service. En 
strategi för att förebygga en alltför spridd bebyg-
gelse på landsbygden, är att skapa förutsättningar 
för bostads- och verksamhetsutveckling i basor-
terna. På så sätt skapas underlag för att bibehålla och 
utveckla den kommunal service, men även till exem-
pel kollektivtrafik.

En minskad befolkning på landsbygden skulle få 
negativa konsekvenser både socialt och ekonomiskt.  
Miljöer i småorterna och på landsbygden innebär 
många kvaliteter och möjligheter som inte tätor-
terna kan erbjuda. 

Planförslaget är därför en kompromiss mellan å ena 
sidan målsättningen om goda förutsättningar att bo 
och verka i alla kommundelar, en levande landsbygd, 
och å andra sidan målsättningen om minimerad bil-
trafik, klimatstrategin, samt att kunna erbjuda kom-
munal service på ett kostnadseffektivt sätt.



1212        Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun

EN NY ÖVERSIKTSPLANEN NY ÖVERSIKTSPLAN

VAD ÄR EN VAD ÄR EN 
ÖVERSIKTSPLAN?ÖVERSIKTSPLAN?
Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest 
långsiktiga instrument för användningen av mark- 
och vattenområden samt för hur den bebyggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. Dokumentet ska 
vara strategiskt och formulera mål och visioner som 
berör hela kommunens verksamhet och ge praktiskt 
vägledning för beslut i konkreta planerings- och 
byggfrågor.

Kommunen ansvarar för att det finns en aktuell över-
siktsplan. Målet med arbetet med översiktsplanen är 
att nå en politiskt framtagen strategi som är brett 
förankrad hos kommunens alla förvaltningar och all-
mänhet. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande 
och garanterar därför inte genomförande. Däremot 
är processen kring översiktlig planering ständigt 
pågående, tidshorisonten är hela tiden 10-15 år 
framåt. Det innebär att den ständiga utvecklingen av 
kunskap, behov och önskemål skapar en dynamisk 
översiktsplan, det vill säga en levande diskussion 
om framtiden. Själva planen i sig ska ses som en vil-
jeinriktning, ett avstamp, för kommunens vision och 
avvägningar idag.

Minst en gång varje mandatperiod ska kommun-
fullmäktige ta ställning till planens aktualitet. Den 
kommunövergripande översiktsplanen är ett vik-
tigt strategiskt dokument. Planen medverkar till  
en gemensam inriktning för kommunens planering 
genom att den är:

• ett uttryck för kommunens långsiktiga visioner 
och ett verktyg för att styra mot uppsatta mål, 

• en sammanvägning av allmänna intressen,

• ett vägledande beslutsunderlag,

• en redovisning av lämplig markanvändning,

• en överenskommelse med staten om riksintres-
sen,

• en förutsättning för långsiktighet och stabilitet i 
offentliga och privata investeringar,

• ett verktyg för regional samordning.

Översiktsplanens innehåll och förfarande regleras i 3:e 
kapitlet Plan- och bygglagen (PBL) samt i Miljöbalken 
(MB). Översiktsplanens innebörd och konsekvenser 
ska kunna utläsas utan svårighet.

Upprättandet av en översiktsplan är en process 
som ska präglas av öppenhet och insyn. Det ska 
finnas möjlighet för myndigheter, kommuninvå-
nare och andra berörda att lämna synpunkter 
under arbetets gång. Målet är att översiktspla-
nen ska användas aktivt av de förtroendevalda 
och kommunens tjänstemän och vara vägledande 
vid politiska beslut.
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Översiktsplanen ger riktning och vägledning för den kommunala planeringen, såväl Översiktsplanen ger riktning och vägledning för den kommunala planeringen, såväl 
den fysiska planeringen som verksamhetsplaneringen. Här sammanställs de viktigaste den fysiska planeringen som verksamhetsplaneringen. Här sammanställs de viktigaste 
utgångspunkterna i kommunens förutsättningar och politiskt antagna målsättningar och utgångspunkterna i kommunens förutsättningar och politiskt antagna målsättningar och 
visioner. Här skapas gemensamma värdegrunder.visioner. Här skapas gemensamma värdegrunder.
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Alla Kristianstads kommuns visioner och mål för 
utveckling genomsyras av idén om hållbarhet. 
Hållbarhetsmålet har varit en förutsättning vid 
utarbetandet av översiktsplanens förslag. Kom-
munen ska växa balanserat såväl på landet som i 
orterna och i staden.

Hållbarhetsbegreppet är ledstjärna för kommu-
nens utvecklingsarbete som ska präglas av en 
helhetssyn på människors och samhällets behov, 
förutsättningar och problem. Hållbar utveckling 
definieras här utifrån tre aspekter: ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. Om inte alla 
aspekterna finns med är det svårt att uppnå en 
långsiktigt hållbar utveckling.

VIKTIGA KOMMUNALA VIKTIGA KOMMUNALA 
MÅLDOKUMENTMÅLDOKUMENT
Kristianstads kommun är unik genom ett centralt 
läge i en dynamisk region, en stor yta, en stark lands-
bygd samt en tydlig karaktär och särprägel. De unika 
förutsättningarna har präglat arbetet med över-
siktsplanen.

En styrgrupp med representanter för politiken och 
kommunledningskontoret har arbetat med planens 
strategiska delar, som är baserade på tydliga värde-
grunder och med en långsiktig tidshorisont.

Två kommunala måldokument har särskilt präglat 
styrgruppens diskussioner: Kokbok för Kristianstad 
och Växande landsbygd.

Kokbok för Kristianstad - Attraktivitet 
och profil
Kokboken utarbetades 2005 och innehåller Kristian-
stads strategi och verksamhetsplan. Visionerna som 
formulerats är i korthet:

Kristianstad växer. Kristianstads kommun behöver 
växa för att kunna erbjuda en god arbetsmarknad och 
bred samhällsservice. Befolkningstillväxt är nödvän-
digt för en kommun som vill hävda sig regionalt och 
erbjuda god service till sina invånare. 
Kristianstads kommun har goda möjligheter till ökad 
tillväxt, med en växande befolkning grundläggs en 
positiv utveckling. Utifrån visionen Kristianstad 
växer! arbetar kommunen med ett befolkningsmål på 
90 000 invånare till år 2025, varav 40 000 i staden 
Kristianstad, 6900 nya bostäder och 3100 nya jobb.

HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLINGHÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Vida horisonter: vi är stolta över öppenheten för nya 
idéer, människor och företeelser.
Människan i centrum: Kristianstad är en trygg plats 
där människovärde och humanism är grundpelare för 
allt som görs.
Kreativitet, framåtanda och puls: vi bidrar till en 
rik fritid för alla invånare och stimulerande klimat för 
företagande, entreprenörer och nytänkande.

Livsbejakande och naturskön miljö: Kristianstad 
är handelsstaden mitt i historien, renässansstaden i 
vattenriket. Natur- och kulturvärdena är en av våra 
viktigaste tillgångar. Miljötänkandet har en framträ-
dande roll i våra olika verksamheter.
Sveriges centrum för livsmedel, mat & dryck: här 
finns de bästa matupplevelserna och den största kom-
petensen i Sverige vad gäller livsmedel, mat och dryck

Strategiplan Växande landsbygd
Strategiplanen Växande landsbygd antogs av Kom-
munstyrelsen 2008. Kommunen har med sin stora 
yta och flera mindre tätorter en annorlunda struk-
tur än de flesta andra skånska kommuner. Kommu-
nens övergripande mål är en växande landsbygd 
med goda förutsättningar för boende, arbetande och 
besökare. En levande landsbygd är en förutsättning 
för social hållbarhet. Begreppet levande landsbygd 
innehåller mål som en positiv befolkningsutveck-
ling, goda möjligheter till bostad och kommunal 
service, kollektivtrafik samt möjlighet att utveckla 
näringslivet. Ett balanserat utbud kräver ett befolk-
ningsunderlag som möjliggör servicenoder i kommu-
nens olika delar.
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SOCIAL HÅLLBARHETSOCIAL HÅLLBARHET
Begreppet social hållbarhet innehåller många aspek-
ter och är nära förbundet med ekonomisk hållbarhet. 
Ett exempel är hur hälsan under de senaste decen-
nierna har förbättrats för befolkningen som helhet, 
medan de relativa sociala skillnaderna i hälsa har 
förblivit oförändrat stora. De systematiska skill-
naderna i hälsa beror på skillnader i livsvillkor och 
strukturellt betingade levnadsvanor som delvis kan 
påverkas av politiska beslut. Översiktsplanen för 
Kristianstads kommun är en möjlighet till diskussion 
om och påverkan av dessa strukturella samband.

Folkhälsa och fysisk planering
En god hälsa för alla är en viktig del i en hållbar 
samhällsutveckling. Elva nationella folkhälsomål 
finns formulerade utifrån en bred syn på folkhälsa 
och frågor om integration, jämställdhet och barn-
perspektiv. För den översiktliga fysiska planeringen 
anser kommunen att följande nationella mål är sär-
skilt viktiga:

Delaktighet och inflytande i samhället
Detta är en av de mest grundläggande faktorerna för 
en god folkhälsa. Offentliga mötesplatser och stöd-
jande miljöer behöver finnas där människor i alla 
åldrar och befolkningsgrupper kan mötas på jäm-
lika villkor. Detta är viktigt inte minst för att minska 
ensamhet, utanförskap och för att motverka fördo-
mar och främlingsfientlighet. 

Kulturen har stor betydelse, och det gäller att skapa 
reella förutsättningar för alla att använda kultur-
upplevelser. I orterna kan allmänt tillgängliga park- 
och torgytor, affären, kommundelsbibliotek eller 
liknande fylla sådana funktioner. Kommunen är 
den aktör som tydligast har ansvaret för att arbeta 
med utveckling av mötesplatser. Att utveckla sociala 
mötesplatser har stor betydelse för att stärka det 
sociala kapitalet i samhället. Socialt kapital är en 

egenskap hos sociala miljöer snarare än en egenskap 
hos individer.

Det är angeläget att själva genomförandearbetet med 
översiktsplanen genomsyras av ett hälsofrämjande 
tillvägagångssätt så att målet Delaktighet och infly-
tande genomsyrar genomförandet och att alla med-
borgare ges möjlighet att vara delaktiga och påverka 
kommunens framtid. Det är ett demokratiarbete som 
kan minska befolkningens känsla av utanförskap. Av 
den Skånska folkhälsoenkäten framgår att 33 % av 
befolkningen i Kristianstads kommun inte anser att 
de kan påverka den egna hälsoutvecklingen. Känslan 
av att inte kunna påverka sin situation och att känna 
utanförskap i samhället hänger samman.

Ekonomiska och sociala förutsättningar 
De ekonomiska villkor befolkningen lever under har 
stor betydelse för hälsan. Valmöjligheter för eko-
nomiskt svaga hushåll, upplevelse av trygghet i sin 
närmiljö samt möjlighet för personer med funktions-
nedsättningar att nyttja trafiksystemet är angelägna 
faktorer i samhällsplaneringen.

Boendet är en grundläggande faktor för god hälsa. 
Med det avses ett boendeutbud som kan tillgodose 
människors olika behov när det gäller bostadens 
kostnad, storlek, tillgänglighet, och läge. Detta är 
svårt att tillgodose i nyproduktion.

Möjligheten att klara vardagen utan bil berör en 
stor del av befolkningen. Tillgång till kommersiell 
och social service på den egna orten och tillgång till 
kollektivtrafik blir en avgörande förutsättning för 
dessa grupper för att nå arbete, kultur och sociala 
aktiviteter.

Upplevelse av trygghet i närmiljön har stor betydelse 
för hur människor använder den offentliga miljön. 
Planering och utformning av stråk där många män-
niskor rör sig är en fråga för den fysiska planeringen. 
Även kultur och kulturmiljövärden har stor bety-
delse för känsla av identitet och samhörighet.

Barns och ungas uppväxtvillkor 
Det finns en stark koppling mellan barns uppväxt-
villkor och vuxnas ekonomiska och sociala trygghet, 
delaktighet och inflytande i samhället. De viktigaste 
bestämningsfaktorerna för barns hälsa är familje-
förhållanden, förskole-, skol- och fritidsförhållanden. 
Andra betydelsefulla faktorer är barnets relationer 
till vänner och till andra i barnets omgivning, miljön 
i bostadsområdet, utformningen av lokalsamhället 
och dess utbud av kulturverksamhet. Genom insat-
ser inom dessa områden kan barns och ungas hälsa 
främjas och skillnader i uppväxtvillkor utjämnas. 

Vuxna har ett ansvar för att barns behov beaktas i 
planeringen och barn och ungdomar behöver få möj-
lighet att vara delaktiga i samhällsplaneringen. Ett 
äkta barn- och ungdomsinflytande i samhällsplane-
ringen ställer utökade krav på samrådsprocesserna. 

Miljöer och produkter
Luftföroreningar förorsakar flest dödsfall, därefter 
kommer skador till följd av olycksfall. Störst negativa 
effekter har partiklar och marknära ozon. I centrala 
Kristianstad finns lokalt höga halter av partiklar i 
luften. Ökade trafikmängder innebär lokalt risk för 
att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids. 

Buller och höga ljudnivåer orsakar besvärs- och 
störningseffekter som ger negativ påverkan på 
livskvalitet och hälsa till exempel sömnproblem, 
stressrelaterade symtom, koncentrations- och inlär-
ningssvårigheter. Utomhus är trafikbuller en vanlig 
bullerkälla. Naturvårdsverkets riktvärden för buller 
i bostäder och på arbetsplatser tillämpas i kommu-
nens planering.

Transporter av farligt gods på väg och järnväg och 
verksamheter som hanterar farliga ämnen innebär 
risker om de lokaliseras nära platser där många 
människor är samlade. Störningar och risker beak-
tas i den fysiska planeringen vid lokalisering av nya 
bebyggelseområden och av nya verksamheter med 
krav på skyddsavstånd.
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Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god fysisk, 
mental och social hälsoutveckling. Den byggda 
miljön kan innehålla hinder för att barn och vuxna 
ska kunna vara fysiskt aktiva.

Att planera och bygga stödjande miljöer för fysisk 
aktivitet och aktiv transport gör det enkelt och 
naturligt att vara fysiskt aktiv i det vardagliga livet. 
Det innebär tillgång till säkra gång- och cykelbanor 
och allmänna kommunikationer som gör att man rör 
sig mer än då man tar bilen.

För att göra det lockande att gå eller cykla istället för 
att ta bilen är det viktigt att miljöerna upplevs trygga 
och säkra och att målet finns inom rimliga avstånd.

Upplevelser och skönhetsvärden i de gemen-
samma rummen
Värden som estetik och etik finns på olika sätt 
inbyggt i det som människor skapat och är viktiga 
för upplevelsen av livskvalitet och attraktivitet.

Riksdagen beslutade 1998 om ett antal mål för arki-
tektur, form och design, bland annat:

• Arkitektur, formgivning och design ska ges goda 
förutsättningar för sin utveckling.

• Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte understäl-
las kortsiktiga ekonomiska överväganden.

• Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga 
miljöer ska tas till vara och förstärkas.

• Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, form-
givning, design och offentlig miljö ska stärkas och 
breddas.

Kommunen är den aktör som kan agera för en medve-
ten gestaltning av helheter. Genom sina tjänstemän, 
politiker och de kommunala bolagen har kommunen 
ett ansvar att förvalta värdena i våra gemensamma 
miljöer: stadens torg, parker, den mindre ortens cen-
trum och mötesplatser.

EKONOMISK HÅLLBARHETEKONOMISK HÅLLBARHET
I Kristianstads kommun är befolkningen spridd på 
många orter. Fokus måste därför sättas på sam-
banden mellan fysisk planering, kommunal verk-
samhetsplanering och kommunal ekonomi. Många 
faktorer som är viktiga för en ekonomisk hållbarhet 
är samtidigt svåra att påverka för den enskilda kom-
munen.

För att uppnå hållbar utveckling måste den ekono-
miska tillväxten ske med sociala och miljömässiga 
hänsyn. En hållbar social utveckling beror bland 
annat på en hög sysselsättningsgrad, vilken också 
har stor betydelse för en långsiktigt hållbar ekono-
misk situation. En positiv hälsoutveckling hos befolk-
ningen ger också en hållbar ekonomi. En befolkning 
med ohälsa ger negativa samhällskostnader.

Genom att exempelvis uppmärksamma närings-
livsutveckling som inte ökar uttaget av ändliga 
resurser, kan kommunen bidra till att verka för håll-
bara konsumtions- och produktionsmönster.

I ett hållbart samhälle växer ekonomin genom att 
omsättningen av material effektiviseras. Nya resurs-
effektiva och miljöanpassade innovationssystem och 
ny teknik kan vara viktiga motorer för att driva på 
utvecklingen och minimera negativa effekter på eko-
systemet.

Den fysiska planeringen bör inrikta sig på en nybygg-
nad av bostäder och etablering av verksamheter så 
att genomtänkta kommunala investeringar avse-
ende service och infrastruktur kan göras.

Att underlätta nyetableringar av verksamheter på 
mark som är lämpad ur ett regionalt markanvänd-
ningsperspektiv är ett annat viktigt mål.
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men också frågor som samverkan kring högre utbild-
ning kan vara intressanta att utveckla.

Regionalt perspektiv på   
markanvändning
Skåne är en tillväxtregion där tätortsexpansion på 
åkermark av såväl bostads- som verksamhetsom-
råden pågår kontinuerligt. Samtidigt är den skån-
ska jordbruksmarken av hög klass och en nationellt 
viktig resurs. 

Olika typer av exploatering kräver olika lägesfak-
torer för att en utbyggnad ska komma till stånd. Så 
är till exempel logistikläget, avstånd till marknaden 
och tillgång till utbildad arbetskraft avgörande för 
industrietableringar. För bostäder gäller å andra 
sidan tillgång till arbete eller goda pendlingsmöj-
ligheter till arbete, kommunal service (skola och 
förskola) och närhet till rekreation och natur som 
viktiga lägesfaktorer.

STÄRKT POSITION I STÄRKT POSITION I 
REGIONENS UTVECKLINGREGIONENS UTVECKLING

Tillhörighet till flera regioner
Skåne
Skåne kan betraktas som en flerkärnig region med 
Malmö- Lund, Helsingborg och Kristianstad som de 
tyngsta noderna för beslutsfattande, produktion, 
handel och service. Flerkärnigheten innebär att det 
finns flera samverkande och specialiserade orter i 
en region. Detta är en styrka och innebär möjligheter 
att fortsätta bygga ett hållbart och konkurrenskraf-
tigt Skåne. I en flerkärnig regional struktur kan även 
mindre orter bli viktiga aktörer, den traditionella 
ortshierarkin som bygger på storlek försvagas.

Skåne blir alltmer en enda funktionell region, vilket 
påverkar människors och företags dagliga verksam-
het. Planering och beslut måste anpassas till detta 
faktum för att vi ska nå den utveckling vi eftersträ-
var.

Skåne nordost och grannkommunerna

Kristianstad gränsar till inte mindre än nio kommuner. 
Under arbetet med översiktsplanen har diskussioner 
förts med tjänstemän i grannkommunerna. Förslag 
på utökad samverkan som definierades i dessa samtal 
var bland annat inom följande områden:
• attraktivitet och profilering av regionen,

• kommunikationer,

• samverkan i den översiktliga planeringen,

• lokalisering och inriktning på handel,

• lokalisering av vindkraftverk med mera.

Under det senaste året har det tydligt utkristallise-
rats att Hässleholm och Kristianstad tillsammans 
kan utgöra en viktig tillväxtmotor i Skåne och delar 

av Blekinge, vilket de till viss del redan är. Var och 
en utgör städerna viktiga regionala kärnor men 
genom att utvecklas så att olikheterna stärks skapas 
en mer komplett och stark tillväxtmotor som ingen 
av dem ensam kan axla. Det viktiga för framtiden är 
att finna formerna för ett samarbete där städerna/
kommunerna kompletterar, framhäver och nyttjar 
varandras styrkor och fördelar. Läs mer i kapitlet 
Mellankommunala frågor.

Öresundsregionen
En ökad tillhörighet till Öresundsregionen är ett 
viktigt mål för att kommunen ska kunna agera fram-
gångsrikt i att locka till sig näringslivsetableringar 
och nya kommuninnevånare. Viktiga frågor är en 
god standard på kollektivtrafik och restider samt 
att arbeta med att utveckla de specifika styrkor som 
Kristianstad har sett ur ett Öresundsperspektiv.

Lokala arbetsmarknaden och region-
förstoring
Trots spårbunden kollektivtrafik till Kristianstad 
tillhör endast delar av kommunen Malmö-Lunds 
lokala arbetsmarknad beroende på att restiden över-
stiger en timme. Under 2008 pendlade ca 7.700 per-
soner/dygn till kommunen och ca 7.400 personer/
dygn ut från kommunen. 

Kristianstads lokala arbetsmarknad omfattar sex  
kommuner och drygt 175.000 personer. Utbyggnad 
av infrastrukturen i Skåne har inneburit en region-
förstoring. Det har haft stor betydelse för Kristian-
stads kommuns attraktionskraft. Många kommuner 
är idag attraktiva boendekommuner och företagen 
har tillgång till en större marknad och större utbud 
av kompetent arbetskraft.

Som en av huvudorterna i nordöstra Skåne har Kris-
tianstad ett viktigt utbyte med såväl Blekinge som 
Småland avseende arbetskraft, boende och utbild-
ning. Även här är strävan en stärkt kollektivtrafik, 
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FRÄMJA STAD OCH FRÄMJA STAD OCH 
LANDSBYGD I BALANS LANDSBYGD I BALANS 
Kristianstads kommun har en stor landsbygd med 
många mindre orter och ett småskaligt näringsliv. 
Som definition på landsbygd används här orter med 
mindre än 200 invånare som ligger utanför samman-
hållen bebyggelse.

I den kommunala planeringen, såväl fysisk planering 
som verksamhetsplanering, gäller det att hitta en 
hållbar struktur med ett utbud där stad och lands-
bygd kan komplettera varandra. 

Demografiska frågor såsom åldersstrukturer, för-
delning av flyttnetto och segregation är avgörande 
faktorer för balans i staden och på landsbygden.

Dagsläget
Möjligheter att bosätta sig på landsbygden efter-
frågas i Skåne som helhet och även i Kristianstads 
kommun. I Kristianstad pågår samtidigt avflyttning 
och landsbygdens befolkningsökning är därför rela-
tivt svag. Även vissa basorter visar en svagt nedåt-
gående trend.

Översiktsplanen som medel
Översiktsplanen kan ange inriktningen för en lämp-
lig utveckling på landsbygden för såväl boende som 
näringsliv, turism, service, rekreation, åkermark, 
och kollektivtrafik. Genom planframförhållning och 
strategier för landsbygden kan kommunen stötta ini-
tiativ för landsbygdsutveckling. 

Kommunen vill med planförslaget verka för att ge 
kommunens invånare ett utbud av fritidsaktiviteter, 
kommunal service, skola, förskola, omsorg, arbets-
platser, dagligvaruhandel och kollektivtrafik. För att 
uppnå detta på ett rimligt sätt måste ett tillräckligt 
befolkningsunderlag finnas i de olika orterna och 
den kommunala servicen samordnas och optimeras.

ATTRAHERA FLER BOENDE ATTRAHERA FLER BOENDE 
OCH VERKSAMHETER OCH VERKSAMHETER 
De måldokument som tidigare nämnts har som 
gemensam nämnare att Kristianstad ska kunna 
erbjuda en mångfald av attraktiva möjligheter för de 
som vill bosätta sig, bedriva verksamhet eller söka 
upplevelser i kommunen. 

Både boende och verksamheter söker sin lokalisering 
utifrån lägesfaktorer. Exempel på lägesfaktorer vid 
val av bostadsort kan vara arbetstillfällen, närhet 
till centrum och service, utbyggd kollektivtrafik, 
attraktivitet hos omgivande bebyggelse, närhet till 
skolor och förskolor, närhet till natur, kommunens 
status, delområdets status. 

Människor värderar lägesfaktorerna olika och därför 
är det intressant att känna till vilka faktorer som är 
viktiga för de tilltänkta målgrupperna. 

På samma sätt väljer företag ur olika branschkatego-
rier att etablera sig utifrån lägesfaktorer. En faktor 
som är starkt förbunden med lokalisering av en stor 
mängd branscher är närhet till kollektivtrafik och 
lokalisering i centrum. Det finns också branschkate-
gorier som är bundna till närhet till europavägsan-
slutning eller tillgång till hamn.

En mångfald av lägen
I den fysiska planeringen och genom det kommu-
nala markinnehavet finns det möjligheter att ha en 
framförhållning med ett utbud som lockar de kate-
gorier kommunen vill attrahera. En av Kristianstads 
kommun styrkor är att här finns en mångfald av 
lägen!

Förutom att bidra till attraktivitet och till god 
livskvalitet för kommuninnevånarna blir besöks-
näringen en allt viktigare del av näringslivet. Kom-
munen kan också erbjuda en mångfald av upplevelser 
inte minst genom sitt utbud av naturmiljöer. 

Badbodar vid Revhaken.


