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Syftet med strategisk färdplan 2020 är att precisera Vision 2030 och prioritera 

bland utmaningarna. Strategisk färdplan innebär en ökad hållbarhetsambition. 

Den strategiska färdplanen gäller för hela kommunkoncernen och är en gemen-

sam kraftsamling kring fyra strategiska målområden. 



Strategisk färdplan 2020
Strategisk färdplan 2020 tar sin utgångspunkt i Vision 2030, som baseras på 

ledorden Tillväxt, Tanke och Trivsel. Utifrån dessa ledord kraftsamlar vi 

kring fyra strategiska målområden: Arbetsliv och attraktionskraft, 
Boendemiljöer och stadsutveckling, Friska ekosystem samt Hälsa och 
delaktighet. Allt arbete genomförs utifrån ett hållbarhetsperspektiv och med 

medborgarnas bästa som utgångspunkt. Den strategiska färdplanen inordnas 

i kommunens styrmodell. 
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Vägen till framgång bygger på samsyn och samhandling under lång tid. 

Många olika krafter utvecklar genom tillväxt, tanke och trivsel det hållbara 

Kristianstad. Kristianstads kommun hittar nya arbetssätt för att nå målen i 

visionen. Krav ställs dels på samordning både av interna resurser och av 

aktörer utanför den kommunala organisationen, och dels på ett nytt, mer 

processinriktat arbetssätt.

Många olika krafter hjälps åt att utveckla Kristianstad. Alla delar av samhället, 

privata, ideella och offentliga, bidrar till att genomföra strategin. 

Förutsättningar för att lyckas är trovärdighet, brett engagemang och 

långsiktigt arbete. Kristianstads kommun bär ansvaret för att agera draglok 

för att stötta och engagera andra aktörer i förbättringsarbetet och uppmuntrar 

innovativa metoder.

Arbetet med den strategiska färdplanen följs upp årligen. En mer omfattande 

halvtidsuppföljning sker vid 2018 års utgång, då arbetet med uppdatering av 

strategisk färdplan också inleds. Genom tillväxt, tanke och trivsel utvecklas 

det hållbara Kristianstad
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Arbetsliv och attraktionskraft
Strategiskt mål: En stark arbetsmarknad med växande företag

Detta ska uppnås till 2020:

 Ett gott företagsklimat 

 Kreativitet och innovation kännetecknar arbetslivet

 Nya affärsmöjligheter för det lokala näringslivet

 Framgångsrik matchning mellan människor och arbetsmarknad

 Hög andel unga och utlandsfödda i arbete

 Säkerställd tillgång till attraktiv verksamhetsmark
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Boendemiljö och stadsutveckling
Strategiskt mål: Långsiktigt hållbara boendemiljöer, 
ökat bostadsbyggande och pulserande stad

Detta ska uppnås till 2020:

 Bostadsproduktionen möter Kristianstadsbornas behov, tar hänsyn till 

kommunens demografiska utveckling och främjar befolkningstillväxt  

 Nya bostadsprojekt och befintliga bostadsområden uppfyller framtagna 

hållbarhetskriterier

 Klimatanpassade boendemiljöer och infrastruktur 

 Tätortsnära natur för boende och säkerställd tillgång till natur/park för 

förskola/skola

 Välbesökta mötesplatser för kultur, evenemang och idrott.

 Tydligt kulturperspektiv i fysisk planering och övrig stadsplanering
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Friska ekosystem
Strategiskt mål: En rik natur och stärkta ekosystemtjänster

Detta ska uppnås till 2020:

 Fossilbränslefri kommunkoncern

 Förbättrad vattenstatus i Hanöbukten

 Stärkt status för hotade arter i kommunen

 Bibehållna och förstärkta ekosystemtjänster i kommunen 
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Hälsa och delaktighet
Strategiskt mål: God, jämlik hälsa och stärkt delaktighet

Detta ska uppnås till 2020:

 God fysisk och psykisk hälsa med fokus på barn och unga samt personer 

med utländsk härkomst

 Hälsosamt åldrande 

 Aktivt deltagande bland yngre i kommunens utvecklingsarbete

 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll ges samma förutsättningar till trygghet 

och delaktighet som andra barn

 Giftfria offentliga miljöer för barn

 Goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för alla genom hela livet

 Ett rikt friluftsliv som bygger på hållbart nyttjande, tillgänglighet och 

stimulerar till fysisk aktivitet
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291 80 Kristianstad, Telefon 044–13 50 00, E-post kommun@kristianstad.se, www.kristianstad.se
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