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Vision 2030  

Vi lyfter tillsammans 

 

Visionen beskriver hur vi vill att Kristianstad ska utvecklas till 
2030. Vad vi ska satsa på och vilken riktning vi ska ta. Den  
ska utmana vår identitet, stärka vår självkänsla och skapa 
framtidstro. Vår vision känner inga geografiska gränser. Vi 
använder Kristianstad som ett samlingsbegrepp.  

Tillväxt 

Tillväxt handlar om Kristianstads ambition som motor i regionen. Vi ska vara  

en attraktiv ort som drar till sig människor, kompetens och idéer. Detta är en 

förutsättning för ett bra näringslivsklimat, en expansiv högskola och satsningar  

på infrastruktur. Tillväxt skapar också en stark arbetsmarknad och är positiv för 

folkhälsan. 

Tanke 

Tanke handlar om delaktighet och ansvar för framtiden. Kristianstad står för 

mångfald och ett positivt samhällsklimat. Vi tror att en rik variation av livsstilar  

och utbildning är positiv för framtidens sysselsättning och utveckling. Våra 

gemensamma värderingar ligger till grund för alla förändringar. 

Trivsel 

Trivsel handlar om hur samhället ska vara för att människor ska må bra i livets 

alla faser. Vilka förändringar vi ska satsa på för att invånarna ska känna trygghet, 

stolthet och glädje. Hur historiska värden och olika typer av tillgångar kopplas 

samman och gör att Kristianstad tar plats. 
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Tillväxt 

Orter växer kring de funktioner som gör dem attraktiva och 
ortens dragningskraft attraherar i sin tur etablering av än fler 
funktioner med ett flöde av människor, varor och tjänster.  
I orterna skapas mötesplatser med utbyten mellan människor  
och deras idéer, kompetenser, kreativitet och resurser som 
genererar tillväxt. 
 

Kristianstad är 2030 en region med en aktiv och central ledning i ett geografiskt 

område som omfattar många orter sammanlänkade med goda kommunikationer.  

Möten och samarbeten 

Kristianstad utgör tillsammans med Hässleholm tillväxtmotorn för ett allt större 

område. Kristianstad genererar genom sin storlek och många arenor för möten, 

nya innovativa lösningar för att ta sig an samhällets och näringslivets utmaningar 

och utveckling. 

 

Kristianstad är ett välmående regionalt centrum i södra Sverige. Med ett stort 

engagemang och ett tydligt ansvarstagande bidrar Kristianstad till god utveckling  

i Skåne. I en sydsvensk storregion är Kristianstad med sin tradition som 

residensstad och sitt geografiska läge ett givet val som säte för regionen. 

Kristianstads geografi med korta avstånd mellan stad, basorter, landsbygd och 

natur ger förutsättningar för uppskattade möten och varierade upplevelser. 

 

I Kristianstad är människor införstådda med att det är i möten och i samarbeten 

mellan människor som det sker spännande saker. Väntade och oväntade möten 

kopplar samman människor i olika situationer och på olika platser i samhället. 

Platserna kan vara såväl kontinuerliga som mer tillfälliga, fysiska såväl som 

virtuella. Aktörer från det privata, offentliga och civila samhället möts och 

samverkar i nya kombinationer för ett klimat där delaktighet, idéer, kreativitet och 

innovationer står i fokus. Det betyder en aktiv vilja att hitta nya och spännande 

samarbeten som fångas upp av entreprenörer och ansvarstagande finansiärer för 

ett växande och blomstrande näringsliv och nyföretagande. 
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Högskola – näringsliv – ideell sektor  

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är i samverkan, bland annat med 

högskolan, en motor för ekologisk utveckling i Kristianstad. Spännande 

kommersiella intressen driver på framgångsvågen med intressanta stadsnära 

natur-, kultur- och matupplevelser. Vatten- och miljöteknik är spetskompetenser  

i Kristianstad. 

 

En tät sammankoppling mellan de etablerade samhällsfunktionerna högskolan, 

Krinova och kommunen är, tillsammans med näringslivet och den ideella sektorn, 

en framgångsfaktor. Högskolan är en välrenommerad plattform för utbildning och 

forskning, en ökande utbildningsnivå ger kraft för utvecklingen i regionen. 

Högskolan och Krinova är utvecklingspartners som bygger broar mellan forskning 

och företagande. De utgör ett föredöme kring offentlig-privat samverkan med 

entreprenörs- och kompetensutveckling i företag och offentliga sektorn. 

Kristianstad har flera innovationsområden med internationell ryktbarhet som leder 

och driver utvecklingen inom sitt område. Hållbar utveckling och innovation utifrån 

samhällsutmaningar är en av våra styrkor. Kommunen är den medspelare som 

ger förutsättningar för ett gott näringslivsklimat och går, tillsammans med 

regionen och staten, i fronten med offentliga investeringar som bidrar till 

Kristianstads attraktivitet. Vi ligger i framkant inom social, ekonomisk och 

ekologisk hållbar tillväxt. 

Attraktiv boende- och verksamhetsort 

Många faktorer tillsammans gör att Kristianstad är attraktivt att bosätta sig och 

verka i. Det är lätt att ta sig till och från Kristianstad. Infrastrukturen är så väl 

utbyggd att stora delar av södra Sverige utgör en sammanhållen arbetsmarknad i 

en mångfald av branscher. Kristianstad ligger i framkant med att utveckla och ta 

tillvara på de möjligheter som en digital infrastruktur ger inom alla samhälls- 

sektorer. Detta ger näringslivet förutsättningar att verka globalt och genererar 

innovationskraft. Tillgång till ypperliga kommunikationslösningar, brett kulturutbud, 

god service och välfärdstjänster i världsklass gör det attraktivt att bo, leva, verka 

och driva företag i Kristianstad. 
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Kusten, med Åhus som centralort, är oöverträffat områdets mesta besöksmål. 

Stranden har utvecklats ytterligare för rekreation, evenemang och idrottande. 

Åhus med omnejd är bas för destinationsutveckling och kreativa näringar.  

 

Möjligheten att erbjuda varierat boende, god utbildning till barn och ungdomar, 

stort utbud av upplevelser och aktiviteter gör att Kristianstad fortsätter utvecklas 

som attraktiv boende- och verksamhetsort. I Kristianstad finns en medvetenhet 

om hälsans och kulturens betydelse för delaktighet, jämlikhet och tillväxt. 
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VISIONSMÅLSÄTTNINGAR MOT 2030 – TILLVÄXT 

 I Kristianstad är en allt större andel av befolkningen sysselsatta i arbete eller 

utbildning. Alla ska kunna bidra i samhällsutvecklingen. 

 I Kristianstad ökar tillgängligheten till och vi är en del av sydsvenska arbets- 

och utbildningsmarknaden genom förbättrade kommunikationer som ger 

minskade restider. 

 Kristianstad och Hässleholm utgör tillsammans Skånes fjärde tillväxtmotor. 

 I Kristianstad finns ett starkt engagemang och god samverkan när det gäller 

att förbättra företagsklimatet och förenkla för företagande och nyföretagande. 

 Kristianstad är en internationell förebild och ledande i Europa när det gäller att 

visa upp helhets- och systemtänkande för ett miljömässigt hållbart samhälle. 

 I Kristianstad erbjuds alla en digital infrastruktur i världsklass 

 Kristianstad har renommé för utmaningsdriven innovation inom områdena 

mat, miljö och hälsa. 

 Kristianstad är regionhuvudstad i en sydsvensk storregion. 
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Tanke 

Mångfald uppstår genom en rik variation av levnadsmiljöer. 
Olika livsstilar och levnadssätt bidrar till att skapa dynamik i 
samhället. Våra värderingar, attityder och beteenden ligger till 
grund för alla förändringar. 
 

Kristianstad är 2030 ett samhälle med stor öppenhet och tolerans som förstår och 

kan ta del av olika sätt att betrakta världen.  

Påverka livssituationen 

Kristianstad har ett samhällsklimat som ger invånarna möjlighet att aktivt påverka 

den egna och andras livssituation, med social trygghet och sammanhållning som 

drivkraft. Detta bygger på eget ansvarstagande med stolthet och känsla för 

hembygden, som grundas i acceptansen för jämlikhet, demokrati och solidaritet. 

Det ger alla möjlighet att vara delaktiga och är en förutsättning för ett gott liv. 

Det är för de flesta i förskolan och skolan som tankar och färdigheter prövas och 

utvecklas. Kristianstad har en offensiv förskola och skola i en trygg miljö där alla 

får chansen att utvecklas utifrån sina möjligheter. Eleverna möter en skola av 

högsta klass som ger goda basfärdigheter, social kompetens och en lust till 

fortsatt livslångt lärande. Därmed stärks var och ens möjlighet att forma sitt eget 

liv, att finna sin plats på arbetsmarknaden och att ge sitt bidrag till samhällets 

utveckling. 

Delaktighet och gemenskap 

I Kristianstad är delaktighet detsamma som allas rätt att vara med i och bidra till 

samhällets gemenskap. Kristianstad motverkar alla former av diskriminering, även 

i strukturer och tankemönster. Det finns en öppen hållning och respekt för att ta in 

tankar från andra människor i olika livssituationer och med olika erfarenheter.  

I Kristianstad vet man att fler perspektiv binder samman och leder till innovation 

och framgång. Det moderna Kristianstad vilar på insikten om det ömsesidiga 

beroendet och värdet av att ta tillvara på mångfalden i samhället, samverkan är 

en nödvändighet. Alla delar den gemensamma framtiden och det är det som görs 

tillsammans som skapar samhällsutveckling. 
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I Kristianstad är det naturligt att tänka i kedjan inställning – handling – resultat. En 

positiv attityd till att alla kan bidra med något är väsentligt. Alla behöver ett 

sammanhang i livet och har behov av sysselsättning. Det sociala ansvaret i 

näringslivet, offentliga verksamheter och föreningar är stort. I Kristianstad är det 

enkelt att snabbt få utbildningsplats, praktik eller jobb.  

Medborgarna i fokus 

Kristianstad som studentstad har gott renommé. Utbildningen håller god kvalitet 

och studenterna trivs och bosätter sig gärna i Kristianstad under studietiden. 

Många av dem stannar sedan också kvar efter examen och bidrar till 

samhällsutvecklingen.  

 

Kreativa och okonventionella tankar driver utvecklingen framåt och öppnar nya 

möjligheter och lösningar, inte minst inom den offentliga sektorn. Medborgaren 

står alltid i fokus. Smarta och effektiva lösningar och samverkan mellan olika 

samhällsaktörer ger medborgarna god service. 
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VISIONSMÅLSÄTTNINGAR MOT 2030 – TANKE 

 I Kristianstad utvecklar samhällsaktörer som kommunen, regionen, högskolan, 

företag och föreningar aktivt mångfalden i sina organisationer, för att främja 

tolerans och ge kreativ innovation för vår gemensamma tillväxt. 

 I Kristianstad upplever fler och fler att diskrimineringen minskar. 

 I Kristianstad möter staden och landsbygden varandras gemensamma behov 

genom aktiva demokratiska forum. 

 I Kristianstad ges alla förutsättningar för vidareutbildning med livslångt 

lärande. 

 I Kristianstad ökar antal personer med eftergymnasiala utbildningsnivån, både 

antal högskoleutbildade och utbildade i lärlingsprogram. 
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Trivsel 

Att människor trivs påverkas av en mängd faktorer. Det handlar 
om att koppla ihop sysselsättning, försörjning, hälsa, bostad och 
fritid. Men det handlar också om medmänskliga relationer och 
känslor som kärlek, trygghet, stolthet, glädje och sammanhang. 
 

Kristianstad 2030 präglas av förståelse, tolerans och ödmjukhet och invånarna är 

nöjda med att bo och leva i Kristianstad.  

Olika förutsättningar tillvaratas 

Trivsel kan förändras över tiden såväl positivt som negativt. Ibland frivilligt, ibland 

ofrivilligt. Människor i Kristianstad påverkas, liksom i alla andra samhällen, av 

omvälvningar. Alla har olika kraft att möta dessa. Det kan gälla förändringar i 

boende, utbildning, sysselsättning eller familjesituation, att starta och utveckla 

företag eller att flytta mellan olika livsmiljöer som stad och landsbygd. Att etablera 

sig eller ometablera sig kommer alla att ställas inför under en livscykel. 

Etableringsprocesserna är komplexa och det är de svagaste som alltid först ställs 

inför dessa utmaningar. Det goda livet i Kristianstad gör att människor söker sig 

hit. I Kristianstad är det enkelt att etablera och ometablera sig i en välkomnande 

livsmiljö. Att kunna förflytta sig mellan olika livsmiljöer är en del av Kristianstads 

attraktivitet.  

 

I Kristianstad skapas möjligheter att tillvarata mångkulturella förutsättningar och 

Kristianstad är ett föredöme för sitt integrationsarbete. Personer med 

funktionsnedsättning har en naturlig och självklar plats i samhällslivet och på 

arbetsmarknaden. Den äldre befolkningen går in i en trygg och berikad livsfas, 

som en del av det goda livet. Behov och kompetens matchas med aktiva insatser 

beroende på befolkningsstrukturens förändring. Att värna barn- och ungdoms- 

perspektivet är centralt eftersom detta skede i livet lägger grunden för individens 

långsiktiga levnadsformer. 
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Stolthet över stad och land 

Fler människor har valt att bosätta sig i ett förtätat centrum som ger en levande 

innerstad med ett samspel mellan handel, restauranger, caféer och kulturliv. 

Renässansstaden Kristianstad med sin karaktäristiska rutnätskärna upplever 

ytterligare en renässans. Invånare och besökare trivs och är stolta över staden. 

Handelsstaden Kristianstad är vida omtalat och ett dragplåster som genom 

samverkan tar upp konkurrensen med övriga Skåne, med ett brett utbud och  

korta avstånd mellan butiker och handelsområden. 

 

En levande landsbygd bygger på kraften från människorna och företagen som 

finns där, med rimliga förutsättningar för kommunikationer, boende, och annan 

grundservice. Staden och landsbygden möter varandras behov för att underlätta 

och ge förutsättningar för den gemensamma tillväxten. Beroendet är ömsesidigt, 

staden behöver en bärkraftig landsbygd och landsbygden behöver en  

välmående stad. 

Kristianstad tar plats 

När de flesta basala förutsättningarna för trivsel i Kristianstad är uppfyllda finnas 

också det där lilla extra att glädjas och vara stolt över. Kristianstad ska vara 

inbjudande, synligt och välkänt. Besökare, företagare och nya invånare ska känna 

sig varmt omhändertagna. Kristianstad syns i positiva sammanhang. Kristianstad 

tar plats i Skåne, Öresundsregionen liksom i övriga Sverige, med kunskap, vilja 

och ödmjukhet. Framgångar marknadsförs och delas. Kristianstad med stolta 

mattraditioner är i hög grad profilerat med mat och upplevelser för alla sinnen. 

Bygden producerar såväl råvaror av högsta kvalitet som nytänkande matkoncept. 

Kreativa lösningar och samarbeten har hittat nya affärsmöjligheter från jord  

till bord.  

 

Idrott, kultur och historia skapar gemenskap genom möten och upplevelser. 

Handbollen är en av de tydligaste förebilderna som kopplar ihop tradition och 

nytänkande till ett framgångsrikt koncept. Konceptet smittar av sig i Kristianstads 

föreningsliv med fler gemensamhetsskapande aktiviteter, med såväl bredd som 

spets. 

 



 
 

13

I Kristianstad finns ett brett utbud av kultur, evenemang och idrott. Som en plats 

med goda förutsättningar och ryktbarhet för att framgångsrikt genomföra större 

evenemang, har Kristianstad regelbundet nationella och internationella event och 

som röner stor uppmärksamhet. Miljö- och hälsofrågorna står högt på 

dagordningen i både trivsel och tillväxttermer. 

 

 

VISIONSMÅLSÄTTNINGAR MOT 2030 – TRIVSEL 

 I Kristianstad är tillgången till bostäder god, speglar efterfrågan och medger 

att etableringsprocessen fungerar smidigt. 

 Kristianstad är känt för sina attraktiva hälsofrämjande boendemiljöer och har 

en tillväxt i bostadsbyggandet. 

 I Kristianstad används lokala utvecklingsavtal mellan flera parter för att 

utveckla boendeområden, integration och mångfald. 

 I Kristianstad sker all planering och byggnation av boendeområden med fokus 

på integration och tillgänglighet, som en grund för att öka den sociala 

sammanhållningen. 

 I Kristianstad är invånarna nöjda med att bo och leva i Kristianstad. 

 I Kristianstad uppskattar invånarna sin stad och är stolta ambassadörer. 

 Kristianstad bidrar genom samverkan till att Hanöbukten är ett hav i balans 

med en levande kust. 

 I Kristianstad bidrar alla samhällsaktörer till att stärka varumärket Kristianstad. 

 Kristianstad är det självklara valet för ett eller flera större evenemang varje år. 

 I Kristianstad bär idrotten och kulturen fram ambassadörer. 
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Nuläge 2014 

Utmaningar och möjligheter 

Kristianstads kommun är den fjärde största av Skånes 33 kommuner, och 

påverkas av den övergripande utvecklingen i länet, inte minst inom arbets- 

marknads- och miljöområdet. Skåne är med sina 1,3 miljoner invånare en av 

Sveriges tre storstadsregioner. Den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna 

Skåne” ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för 

Skåne 2030.  

 

Kristianstads kommun består av en förhållandevis kompakt stadskärna och en 

omfattande landsbygd runtomkring. Majoriteten av företagen är små och 

medelstora med tyngdpunkt på livsmedel, jordbruk, handel, service och en 

varierad tillverkningsindustri. Staden har renommé som en trevlig handelsstad 

med högskola, sjukhus och hög andel offentlig administration, men även ett rikt 

kultur- och fritidsliv utgör en del av identiteten. 
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För att vi tillsammans ska få Kristianstad att lyfta måste vi 
fokusera, prioritera och våga ta ut en riktning. Vi måste förstå 
och agera utifrån vår gemensamma nulägesbild: 
 

 Kristianstad är framgångsrikt på klimat- och miljöområdet, och måste fortsätta 
hantera och utveckla de globala utmaningarna för en långsiktigt hållbar 
livsmiljö. 

 Kristianstad genomgår en stor omvandling. Strukturer förändras och staden 
byggs om för att möta framtiden. 

 Kristianstad är en god samarbetspart och behöver fortsätta samverka med 
andra aktörer för att ytterligare stärka förståelsen, kraften, tillväxten och 
utnyttja potentialen i samhället. 

 Kristianstad har under många år haft en god befolkningsutveckling. Idag är en 
hög andel äldre, och den utvecklingen kommer att fortsätta. 

 Kristianstad har en god utvecklingstakt, men fortfarande en låg 
sysselsättningsgrad, speciellt bland ungdomar och utlandsfödda. Den stora 
utmaningen är att få fler i studier, arbete eller annan sysselsättning. 

 I Kristianstad förbättras utbildningsresultaten, men är fortfarande under 
rikssnittet. 

 Kristianstads roll i det skånska innovationssystemet är stark, bland annat 
genom utvecklingen av kunskapsintensivt företagande på Krinova  
Incubator & Science Park. 

 Kristianstad har rustat och moderniserat bostadsområden och behöver nu öka 
andelen nybyggnation, för att ge ökad möjlighet till inflyttning och etablering  
av företag. 

 Kristianstad satsar på social utveckling, ett arbete som behöver fortsätta. Det 
gäller bland annat utbildningsnivå, upplevelser av tillit till samhället, trygghet, 
socialt deltagande, segregation, tolerans och attityder. 

 Kristianstad har satsat stort på kollektivtrafiklösningar genom 
Kristianstadslänken och nya pågatågstationer. 

 I Kristianstad är fortsatt utveckling av en bredbandsinfrastruktur med hög 
kapacitet en nyckelfråga. 

 Kristianstad har goda förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling. 
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