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SKÅNES NYA TILLVÄXTMOTOR
Städerna Kristianstad och Hässleholm är två
fantastiska platser med stor utvecklingspotential.
Här finns något för alla och med bara några
timmar till Köpenhamn och Stockholm ges två
huvudstäders utbud runt hörnet. Att tillväxten
tar ordentligt fart påverkar inte bara oss utan
hela vårt omland.
För snart två år sedan inledde vi därför en
resa tillsammans för att med gemensamma
krafter komplettera istället för att konkurrera
med varandra. Skåne har redan flera tillväxtmotorer, men regionen både behöver och har
plats för en till. Särskilt en som driver på utvecklingen i nordost. När den första etappen på resan,
genomförd i projektform, nu är avslutad är resultatet inte bara innehållet i produkten du håller i
din hand. Det är lika mycket det erfarenhetsutbyte och de stärkta relationer vi hittills fått.

Allt detta borgar för ett gott framtida samarbete
mellan Kristianstad och Hässleholm och att
vi lyckas med vårt gemensamma mål – att öka
tillväxten. Tillväxt – mätt i termer av bostadsbyggande, pendling, befolkningsutveckling och
sysselsättning – behövs för att öka attraktiviteten
gentemot invånare, studenter, företag och besökare.
Nu tar vi nästa steg för att konkret arbeta med
dessa frågor. Tillsammans är vi Skånes nya tillväxtmotor, som pulserar av utveckling och framtidstro. En tillväxtmotor inte bara för Kristianstad, Hässleholm och nordöstra Skåne, utan för
hela Skåne och södra Sverige.
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VARFÖR
KRISTIANSTAD

HÄSSLEHOLM?

UTVECKLINGEN I KRISTIANSTAD OCH HÄSSLEHOLM HAR DET
SENASTE DECENNIET VARIT GOD, MEN NORDÖSTRA SKÅNE
HAR INTE RIKTIGT KUNNAT TA DEL AV SAMMA TILLVÄXT SOM
LÄNETS VÄSTRA DEL. BEFOLKNINGSMÄSSIGT HAR KRISTIANSTAD
HÅLLIT JÄMNA STEG MED RIKET, MEDAN HÄSSLEHOLM HAR
HAFT EN SVAGARE, OM ÄN POSITIV, UTVECKLING.
Hässleholm och Kristianstad spelar en betydande
roll för sitt omland och de båda städernas samspel
med övriga Skåne är avgörande för regionens
utveckling. Det är därför av stor vikt för hela
regionen att det finns en tillväxtmotor i dess
nordöstra del.
När det gäller tillkomsten av arbetstillfällen
överträffar Kristianstad både rikets och Skånes
utveckling under perioden 2008-2013.
Hässleholm drabbades hårdare av finanskrisen
och lågkonjunkturen och har haft en långsammare återhämtning, men har en högre förvärvsintensitet än både Skåne och Kristianstad.
I både Kristianstad och Hässleholm är förvärvsintensiteten högre än Skåne, men något lägre
än riket i stort.
Kristianstad och Hässleholm är i hög grad
integrerade. Mellan 2004 och 2013 har arbetspendlingen ökat med 16 procent till cirka 3 400
pendlare. Den största ökningen har skett från
Hässleholm till Kristianstad, vilket speglar att
Kristianstads utveckling av antalet arbetstillfällen har varit starkare än Hässleholms.
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Vidare är näringslivsstrukturen i hög grad
harmoniserad. Det innebär att de båda kommunerna i hög grad utgör både en gemensam
arbetsmarknad och en sammanhållen marknad
för detaljhandel, tjänster och service.
Dessutom har städerna i flera avseenden
kompletterande profiler: Hässleholm kännetecknas av hög tillgänglighet, levande kulturliv, logistik
och ett växande näringsliv. Även Kristianstads
näringsliv expanderar, detta i en stad som utmärker sig med attraktiva boendemiljöer, utvecklad
handel och turism med biosfärområdet Vattenriket
och Naturum som populärt besöksmål.
Kristianstads ledord för framtiden är tillväxt,
tanke och trivsel, där tillväxt står för ambitionen
som motor i regionen, tanke står för delaktighet
och ansvar för framtiden och trivsel härrör till
samhällets ansvar att människor ska må bra i
livets alla skeden. Hässleholms vision tydliggör
rollen som knutpunkt och mötesplats som präglas av förändring och utveckling genom öppenhet
gentemot omvärlden och nyfikenhet på det nya.

KRISTIANSTAD    HÄSSLEHOLM
BERÖR HELA SKÅNE
KRISTIANSTAD+HÄSSLEHOLM SOM TILLVÄXTMOTOR ÄR EN
LOKAL OCH KOMMUNAL SATSNING, MEN INGÅR INTE MINST
  I ETT STÖRRE SAMMANHANG.
Skåne är en storstadsregion med en flerkärnig
ortstruktur, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter om de tas tillvara. Flera större städer
kan tillsammans driva utvecklingen och genom
att kraftsamla för att skapa en stark tillväxtmotor
i nordöstra Skåne ökar hela regionens konkurrenskraft. För Kristianstad och Hässleholm är detta
både en möjlighet och ett ansvar.
En möjlighet eftersom vi kompletterar både
varandra och övriga större städer i Skåne; vi har
skilda styrkor och kan spela olika roller. Ett enat
Kristianstad och Hässleholm kan lättare kopplas
till, och dra fördel av, övriga tillväxtmotorer och
utvecklingen som sker där.
Men det flerkärniga Skåne innebär också ett
ansvar för Kristianstad och Hässleholm. Ett ansvar för att Skåne ska kunna stå på flera ben. Med
sin flerkärniga struktur och nära 250 tätorter är
avstånden i Skåne betydligt kortare än i
någon annan del av Sverige.
Pendlingsrelationer
pekar entydigt
på att
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Kristianstad och Hässleholm har en avgörande
betydelse för arbetsmarknaden i nordöstra Skåne.
De båda städerna har inte bara en kritisk massa
och en näringslivsstruktur som kompletterar
varandra, de är också belägna inom ett bekvämt
pendlingsavstånd för många människor.
För våra grannar är det avgörande att vi
mobiliserar och blir en motor för utvecklingen
i nordöstra Skåne – och därmed bidrar till att
regionen tar sitt ansvar i arbetet med att bli en
tillväxtmotor för Sverige.
Arbetet med Kristianstad och Hässleholm
som tillväxtmotor tar avstamp i både kommunala visioner och Skåneövergripande strategier.
Processerna har delvis olika fokus, konkretiseringsgrad och tidshorisont. Men genom att
koppla ihop dem skapar vi en stark och hållbar
utveckling.

MED GEMENSAMMA KRAFTER

SKÅNES
REGIONALA
UTVECKLINGSSTRATEGI

STRUKTURBILD FÖR
SKÅNE

KRISTIANSTAD
KRISTIANSTADS
VISION

SKÅNE
NORDOST

Ur Kristianstads vision
Kristianstads devis Vi lyfter tillsammans baseras
på ledorden tillväxt, tanke och trivsel. Tillväxt
står för ambitionen att fungera som motor i
regionen, tanke för delaktighet och ansvar för
framtiden. Med trivsel menas samhällets roll för
att människor ska må bra i livets alla skeden.
Ur Hässleholms vision
Hässleholms vision tydliggör rollen som knutpunkt och mötesplats som präglas av förändring och utveckling genom öppenhet gentemot
omvärlden och nyfikenhet på det nya.
Skåne Nordost
Skåne Nordost är ett nätverk mellan Bromölla,
Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra
Göinge. I samarbetet kommunerna emellan är
tillväxt ett prioriterat område.
Strukturbild för Skåne
Strukturbild för Skåne är ett initiativ för fysisk
planering med regionen i fokus. Arbetet drivs
av Region Skåne i nära samverkan med de

7

HÄSSLEHOLMS
VISION

HÄSSLEHOLM

DEN
ATTRAKTIVA
REGIONEN

33 kommunerna och syftet är att koppla
samman det regionala utvecklingsarbetet
med kommunernas översiktsplanering.
Det öppna Skåne 2030
– Skånes regionala utvecklingsstrategi
Skånes utvecklingsaktörer har kommit överens
om fem prioriterade områden att kraftsamla
kring för att uppnå en gemensam målbild. Att
Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur är ett av dessa områden. Även behovet av
ett stärkt Kristianstad och Hässleholm betonas.
Den attraktiva regionen
Ett utvecklingsprojekt som drivs av Trafikverket med deltagande från regionala aktörer
samt Boverket och Sveriges kommuner och
landsting. Målet är bland annat att skapa
ny kunskap om förutsättningar för regional
utveckling samt att utveckla arbetssätt som
leder till sektors- och nivåövergripande samarbeten. Att stärka Kristianstad och Hässleholm som tillväxtmotor är en del av Region
Skånes arbete med Den attraktiva regionen.

KRISTIANSTAD

HÄSSLEHOLM I SIFFROR

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
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HÄSSLEHOLMS
KOMMUN

Småhus

VÅRA GEMENSAMMA MÅL 2016-2030
Det övergripande målet med Kristianstads och Hässleholms
stärkta samarbete är att skapa en tillväxtmotor i nordöstra Skåne.
För att lyckas med det har vi identifierat fyra mål, som som ska vara
uppfyllda senast 2030. De kvantitativa målsättningarna fastställs
inom samarbetet för Skåne Nordost.

BOSTADSBYGGANDE

+

MÅL:
Nya attraktiva bostäder
ska byggas i levande
stadsmiljöer och kollektivtrafiknära lägen.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

+
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MÅL:
Antalet nya invånare
ska öka kraftigt i tillväxtmotorns båda städer
Kristianstad och
Hässleholm.

PENDLING

+

MÅL:
Pendlingen till och från
Kristianstad+Hässleholm
ska fördubblas och arbetspendlingen till och från
större städer i södra Sverige
ska öka.

SYSSELSÄTTNING

+

MÅL:
Sysselsättningstillväxt
som motsvarar rikets
genomsnitt.

SÅ NÅR VI DIT – PROJEKTFÖRSLAG
FÖR KRISTIANSTAD HÄSSLEHOLM
SOM TILLVÄXTMOTOR
Under resans första etapp – detta projekt – har många kloka idéer
lyfts och diskuterats, inte minst under de tre rådslag som arrangerats
under tema Funktionell arbetsmarknad, Innovation och utveckling
samt Attraktiv stad. Alla idéer har värderats, grupperats och prioriterats
för att till slut landa i de tio
MÅL SOM PROJEKTEN BIDRAR TILL
projektförslag som presenteras
här. Det finns ytterligare projekt
Bostadsbyggande
som kan härröra ur tillväxt
motorn Kristianstad+Hässleholm,
Pendling
men som inte är med i den här
projektlistan. Dessa finns istället
Befolkningsutveckling
inom ramen för samarbetet
inom Skåne Nordost.
Sysselsättning

11

PROJEKT
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Projekt A
TRAFIKSTRATEGI FÖR TILLVÄXT

-

A
EN TILLVÄXTMOTOR BEHÖVER TILLRÄCKLIG KRITISK MASSA, DET
VILL SÄGA EN VISS KVANTITET MÄNNISKOR SOM BOR, ARBETAR
OCH STUDERAR INOM ETT VISST OMRÅDE. FÖR ATT KRISTIANSTAD
OCH HÄSSLEHOLM SKA UTVECKLAS SOM EN TILLVÄXTMOTOR
KRÄVS SÖMLÖSA KOPPLINGAR SÅVÄL MELLAN SOM TILL OCH
FRÅN KÄRNORNA OCH DESS OMLAND.
I Kristianstad och Hässleholm finns delar av
denna massa utanför själva städerna och det
är därför viktigt att öka tillgängligheten till
och från kärnorna. Detta sker genom att lokala
kommunikationer – kollektivtrafik, gång och cykel
– kopplas samman med viktiga målpunkter som
stationer, högskola och centrumfunktioner.
Men tillgängligheten till större orter och noder
behöver också förbättras. Detta stärker Kristianstad
och Hässleholm som den mötesplats som det finns
potential för.
Det pågår i nuläget flera processer som berör
den strategiska utvecklingen för transporter,
bland annat det arbete som är kopplat till Sverigeförhandlingen. Målet med projektet är att koppla
samman dessa processer och åstadkomma en
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helhetsbild som visar på möjligheter – men också
behov och brister. Hur tar vi bäst vara på all den
potential en ny stambana för med sig så att den
funktionella arbetsmarknaden blir större och
bostadsbyggandet ökar?
En arbetsgrupp sätts samman med deltagare från Kristianstads och Hässleholms olika
kommunala förvaltningar. Gruppen ska omfatta
en bred representation av deltagare med olika
ansvar och kompetenser (exempelvis planfrågor,
tillväxt- och utvecklingsfrågor, trafik- och gatuplanering.) Den utarbetade inriktningen förankras och beslutas politiskt, för att underlätta
själva genomförandet av trafikstrategins
handlingsplaner.

-

TRAFIKSTRATEGI FÖR TILLVÄXT

EFFEKTMÅL

Att höja den lokala och regionala
tillgängligheten genom effektivare
resekedjor för att därigenom öka
investeringar och företagsetableringar.
Större efterfrågan på bostäder och en
attraktivare stadsmiljö i centrala och stationsnära områden kommer att utveckla
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fler mötesplatser, bättre kultur-, serviceoch handelsnäring, fler företagsetableringar och mer arbetskraft med högre
utbildning. De positiva effekterna gäller
inte enbart invånare som saknar tillgång
till bil, utan påverkar även folkhälsan och
miljön, med friskare medborgare och
minskade utsläpp som följd.

Projekt B
EN FÖRDJUPAD FUNKTIONELL
ÖVERSIKT FÖR GEMENSAM
PLANERING

B
FÖR ATT BLI EN TILLVÄXTMOTOR BEHÖVER DE BÅDA STÄDERNAS
FYSISKA PLANERING TYDLIGGÖRAS OCH PRIORITERAS ENLIGT
EN GEMENSAM MODELL. PROJEKTMÅLET ÄR ATT TA FRAM ETT
DOKUMENT SOM VISAR DEN ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGEN FÖR
DEN FYSISKA STRUKTUREN MED FOKUS PÅ VIKTIGA FUNKTIONER.
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EN FÖRDJUPAD FUNKTIONELL
ÖVERSIKT FÖR GEMENSAM PLANERING

Kristianstad och Hässleholm behöver samla sina
krafter och ambitioner i en gemensam framtidsbild som ger stöd i prioriteringar och åtgärder för
den fysiska planeringen. Projektets syfte är att
etablera en ny modell som, istället för att utgå
från markanvändning, ser till de funktioner som
behöver finnas i en tillväxtmotor: förtätningspotential och möjligheter till bostadsbyggande,
tillgänglighet till kollektivtrafik, attraktivitetshöjande funktioner inom stadskärnan, tillgång
till utbildningsmöjligheter och arbetsplatser.
I projektarbetet ingår att sätta upp konkreta
mål, exempelvis satsningar på kultur som motor
för näringslivs- och stadsutveckling, ökat antal
studenter och bostadsetableringar i centrala
lägen. Det behöver också tydligt framgå hur

kopplingen mellan tillväxtmotorns utveckling
hör samman med den för övriga Skåne Nordost,
Skåne och Sydsverige.
Projektet delas upp i tre faser: kartläggning
– målbild – gemensamma strategier för att nå
målbilden. Därefter presenteras resultatet i en
gemensam, digital och användarvänlig planeringsportal där ställningstaganden och förutsättningar
tydligt framgår och hålls aktuella. Planen ska
antas av respektive kommun och även godkännas
av övriga Skåne Nordostkommuner samt Region
Skåne som, tillsammans med Trafikverket, utgör
två viktiga intressenter.
Även näringsliv, kommuninvånare och grannkommuner kommer att behöva göras delaktiga.

EFFEKTMÅL

Att genom väl avvägd, genomtänkt och
ändamålsenlig markanvändning skapa
goda förutsättningar för framtida företagsetablering och/eller -expansion, möjligheter att erbjuda boende med hög kvalitet,
samt resurseffektiva och klimatsmarta lösningar. En klar självbild kommer dessutom
att underlätta den externa dialogen med
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myndigheter, andra kommuner, företag
och medborgare.
En gemensam översiktsplan innebär
även att det tydligt framgår hur vardagliga beslut och prioriteringar i respektive
kommun leder mot Kristianstad och
Hässleholm som tillväxtmotor.

Projekt C
KRISTIANSTAD HÄSSLEHOLM
SOM INNOVATIONSARENA
FÖR HÄLSA OCH OMSORG
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C
VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET ÄR EN VIKTIG
KONKURRENSFÖRDEL FÖR SKÅNES ATTRAKTIONSKRAFT
OCH TILLVÄXT. SYFTET MED PROJEKTET ÄR ATT SKAPA EN
NY, KREATIV MILJÖ DÄR OFFENTLIG VERKSAMHET MÖTER
ENTREPRENÖRER OCH TILLSAMMANS SÖKER NYA, INNOVATIVA
LÖSNINGAR. VI SKA GENOM ARENAN FÖRSTÄRKA REGIONENS
UTVECKLINGSMÅL OCH BLI BÄST PÅ PERSONLIG HÄLSA.
Morgondagens äldreomsorg kommer att ställa
högre krav och innebära nya utmaningar för
kommuner och regioner. Samtidigt ökar utbudet
av omsorg och dess tekniska lösningar för den
allt äldre befolkningen. Vi ska i Kristianstad
och Hässleholm skapa arenor för nya innovativa
lösningar inom hälsa och omsorg. Arenan ska
vara en fysisk eller virtuell samlingsplats för
framtidens möjligheter, där vårdföretag och
offentlig omsorg delar varandras utmaningar
och finner gemensamma, innovativa lösningar.

Utöver kunskapsbäraren Högskolan Kristianstad
och branschområdets ledande forskning ska ett
nära utbyte och samarbete ske med regionens
satsningar via Innovation Skåne. Att utveckla
morgondagens välfärdstjänster är ett övergripande ställningstagande, vilket förstärker
behovet och nyttan av denna satsning.

EFFEKTMÅL

Att skapa en vårdsektor präglad av nya,
innovativa lösningar som minskar både
kommunernas och Region Skånes kostnader. Detta medför även möjlighet att
skapa nya produkter och tjänster, vilka
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kan exporteras. Det är också ett mål att
befintliga aktörer i vårt geografiska område blir starkare och därmed attraherar
nya aktörer inom sektorn att etablera sig
i Skåne Nordost.

KRISTIANSTAD+HÄSSLEHOLM SOM
INNOVATIONSARENA FÖR HÄLSA OCH OMSORG

Miljö
Samhällsekonomi

Utbildning

Jordbruk
Livsmedel

PÅVERKBARA

Fritid
Kultur

Trafik
Boende

Tobak

Socialt
stöd

INDIVID
FAMILJ
ÅLDER

HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER
VÅR HÄLSA BEROR PÅ EN MÄNGD
OMSTÄNDIGHETER, SOM PÅ OLIKA SÄTT
OCH PÅ OLIKA NIVÅER SAMSPELAR MED
VARANDRA: STRUKTURELLA FAKTORER I
OMGIVNINGEN, LIVSVILLKOR, LEVNADSVANOR/LIVSSTIL, SOCIALA NÄTVERK,
INDIVIDEN SJÄLV SAMT ARV OCH KÖN.
SAMBANDET MELLAN MÄNNISKORS
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET OCH DERAS HÄLSA ÄR STARK.

21

Sex och
samlevnad
Sociala
nätverk

Alkohol
Arbetsmiljö

Motion

Matvanor
Narkotika

Arbetslöshet

Socialförsäkring

KÖN

Socialtjänst
Hälso- och
sjukvård

Sömnvanor
Barns
vuxenkontakter

ARV

m.m.

m.m.

EJ PÅVERKBARA

Projekt D
LEDARSKAP FÖR ÖKAD
INNOVATIONSKRAFT

D
UTVECKLINGEN AV KUNSKAPSINTENSIVA MARKNADER
BEHÖVER ÖKA I NORDÖSTRA SKÅNE. SYFTET MED PROJEKTET
ÄR ATT SKAPA ETT STARKARE ENGAGEMANG KRING LOKALA
OCH REGIONALA FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSFRÅGOR.
Skåne utmärker sig som en stark region när det
gäller investeringar i forskning och utveckling.
Kristianstad och Hässleholm får – eller tar –
däremot inte tillräcklig plats i den regionala
diskussionen om forskning och innovationer.
Det medför att vi inte heller får tillräcklig del av
de medel som finns tillgängliga inom området.
För att råda bot på detta och skapa en mer
kunskapsintensiv näringslivsstruktur är målet
att bilda ett delregionalt forsknings- och innovationsråd. Detta skulle fungera som en samlande
kraft för kommuner, högskola, science park,
företag, myndigheter och organisationer – och på
så sätt stärka engagemanget kring dessa frågor.
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Projektet markerar en tydlig vilja och ambition
att politiskt driva på samarbetet, inte minst för
att öka engagemanget inom områden som högre
utbildning och forskning.
Kristianstad och Hässleholm initierar rådet
och fungerar som sammankallande värd. Berörda
parter är bland annat av Högskolan Kristianstad,
Krinova Incubator & Science Park, företag och
andra myndigheter eller organisationer.

LEDARSKAP FÖR ÖKAD
INNOVATIONSKRAFT

Att med ett delregionalt forsknings- och
innovationsråd skapa en arena för involverade parter att mötas på. Något som
kommer att utveckla innovationskulturen
och i förlängningen bidra till ökad tillväxt
och sysselsättning. Ett gemensamt, övergripande mål visar på politisk handlings-
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kraft och är ett gott incitament till nya, positiva följdprojekt i de båda kommunerna.
Målet med projektet är också att, på sikt,
bidra till synliggörande och marknadsföring av Kristianstad+Hässleholm som en
aktiv och dynamisk del av regionen.
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Projekt E
SATSNING PÅ TILLVÄXT I SMÅ
OCH MEDELSTORA FÖRETAG

E

SATSNING PÅ TILLVÄXT I SMÅ
OCH MEDELSTORA FÖRETAG

FUNGERANDE KOMPETENSFÖRSÖRJNING ÄR EN AVGÖRANDE
TILLVÄXTFRÅGA FÖR MÅNGA FÖRETAG I KRISTIANSTAD OCH I
HÄSSLEHOLM. DET ÄR DÄRFÖR EN NÖDVÄNDIGHET ATT STÄRKA
INNOVATIONSFÖRMÅGAN I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG, SÅ
ATT DE BÄTTRE KAN IDENTIFIERA SITT FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV.
I FÖRLÄNGNINGEN BIDRAR DETTA TILL EN BÄTTRE MATCHNING PÅ
ARBETSMARKNADEN.

Näringslivet i Kristianstad och i Hässleholm visar
god tillväxt och bra konkurrenskraft, men för
många företag är det en utmaning att hitta rätt
kompetens. Syftet med projektet är att undersöka
om ett ökat innovations- och utvecklingsfokus
bland mindre tillväxtföretag leder till att företagen
därigenom satsar mer på strategisk planering
och kompetensförsörjning. Målet är att hjälpa

företagen att hitta och anställa rätt kompetens
för att kunna växa och utvecklas ytterligare.
Att kunna uttrycka sitt framtida kompetensbehov
kan i förlängningen också utgöra ett bra underlag
till utbildningsanordnare att planera lämpliga
utbildningar – vilket i sin tur leder till en bättre
matchning på arbetsmarknaden.

EFFEKTMÅL
Att öka tillväxten bland företagen i nordöstra Skåne, samt att stärka innovationsförmågan
i mindre företag. Något som kommer att bidra till ökad sysselsättning, höjd utbildningsnivå
och ett överlag bättre företagsklimat.
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Projekt F
HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD
SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT
I KRISTIANSTAD OCH
HÄSSLEHOLM

F
HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD ÄR I DAGSLÄGET EN UTPRÄGLAD
HÖGSKOLA MED STOR ANDEL INPENDLANDE STUDENTER.
PROJEKTET SKA UNDERSÖKA MÖJLIGHETEN ATT LOCKA FLER
STUDENTER ATT ISTÄLLET BOSÄTTA SIG I ANSLUTNING TILL SKOLAN.
Högskolan Kristianstad är ur flera aspekter en
viktig aktör i arbetet med att öka tillväxten i de
båda städerna. Genom att samarbeta mer och
bättre i olika frågor gagnas inte bara Kristianstad och Hässleholm, utan också högskolan,
då attraktiva städer lockar både studenter och
personal.
Högskolan Kristianstad är därför en
viktig aktör i arbetet med att öka tillväxten
i Kristianstad och Hässleholm.
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Projektet Högskolan Kristianstad som verktyg
för tillväxt i Kristianstad+Hässleholm har till
syfte att inventera nuvarande samarbetsformer
kommunerna och högskolan emellan. Utifrån
detta bilda nya samarbeten – exempelvis i projektform – med tydliga syften, mål, uppdrag och
deltagare kopplat till det övergripande målet om
Kristianstad+Hässleholm som tillväxtmotor
i regionen.

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD SOM MOTOR FÖR
TILLVÄXT I KRISTIANSTAD OCH HÄSSLEHOLM

EFFEKTMÅL
Att tydliggöra nuläget och generera
konkreta samarbetsförslag, bland annat
hur vi får fler studenter och personal vid
högskolan att bosätta sig och konsumera
mer i Kristianstad och i Hässleholm. Detta
skulle bidra till befolkningstillväxt, ökad
sysselsättning, bostadsbyggande och en
högre utbildningsnivå hos befolkningen.
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Genom ökad dialog mellan kommunerna
och högskolan i frågor kring kompetensbehov och reella möjligheter att studera
på campus eller vid exempelvis lärcentran
i nordöstra Skåne, kan utbildningsnivån
i regionen höjas – och bättre tillgodose
näringslivets behov.
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Projekt G
STATIONEN OCH DESS
NÄRMASTE KVARTER SOM
MOTOR OCH MÖTESPLATS FÖR
KRISTIANSTAD HÄSSLEHOLM

G
KRISTIANSTAD OCH HÄSSLEHOLM BEHÖVER LÄGGA STÖRRE
FOKUS PÅ ATT SKAPA EN GEMENSAM STADSUTVECKLING MED
UTGÅNGSPUNKT I STATIONEN OCH VISA HUR DENNA KAN VARA
MER ÄN EN BYTESPUNKT. PROJEKTETS SYFTE ÄR ATT UTVECKLA
DET STATIONSNÄRA LÄGET SOM MÖTESPLATS OCH GÖRA DET
MER ATTRAKTIVT.

En plats kan ha olika funktioner. Det kan vara en
generator för stadsutveckling i närområdet, en
mötesplats för människor, ett nav i ett regionalt
perspektiv. En viktig premiss i projektet är att
utgå från vad som är specifikt för Kristianstad
och Hässleholm och hitta något unikt ur ett
skånskt och sydsvenskt perspektiv. Exempelvis ett
administrativt centrum, en högklassig mötesplats, ett centrum för möten och konferenser eller
känsla av stadskvalitet i mindre skala genom Den
urbana småstaden. Det kan även handla om att
utveckla stationen genom att exempelvis flytta
delar av Högskolan Kristianstad och Krinova
Incubator & Science Park dit.
Målet är att visa hur olika funktioner kan
hänga samman i de olika orterna och hur de
gemensamt kan bilda en helhet. Det får inte upplevas som långt till studier och arbetsplatser; här
ska vara attraktivt att etablera sig och att studera.
Fokus ligger på de funktioner som behövs för att
skapa en tillväxtmotor. Utifrån strategin kommer
konkreta handlingsplaner att presenteras för hur
och i vilken ordning insatser ska göras.
Arbetet har flera målgrupper: För kommunerna är det angeläget att arbeta med stationsområdet och att öka kompetensen kring dess
utveckling för att bättre kunna nyttja platsens
möjligheter. För Region Skåne och Trafikverket
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finns mycket att vinna på att koppla kollektivtrafiken till andra samhällsfunktioner. Inte minst
för att det ger förutsättningar till ökat resande.
För näringslivet kan projektet bidra till större
möjligheter att locka till sig kompetens. Det
kan även vara bra i marknadsföringssyfte. För
serviceinriktade företag kan det medföra ökad
verksamhet och för byggföretag möjligheten att
få bygga fler bostäder.
Projektet genomförs som ett samarbete mellan
kommunerna, näringsliv (byggherrar), och den
idéburna sektorn (kultur) samt Region Skåne
och Trafikverket.

STATIONEN OCH DESS NÄRMASTE KVARTER SOM MOTOR
OCH MÖTESPLATS FÖR KRISTIANSTAD+HÄSSLEHOLM

Att bidra till skapandet av de funktioner
som krävs vid bytespunkterna för att
Kristianstad+Hässleholm ska kunna fungera som tillväxtmotor. Bytespunkterna ska
vara fungerande noder för de som bor
och verkar i regionen. De ska också bidra
till utveckling och tillväxt och attrahera
människor och företag utifrån.

32

Att skapa mötesplatser i stationsläget gör
det mer attraktivt för exploatörer att bygga bostäder i dess närområde. Stationsmiljöerna i de två städerna kommer på sikt
att kunna fungera som ambassader för
varandra. Via gemensamma kampanjer
förmedlas en bild som minskar det mentala
avståndet och som ger en bra bild av det
totala utbudet.
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Projekt H
KRISTIANSTAD HÄSSLEHOLM
SOM FRAMTIDA, KREATIV
SAMLINGSPLATS

H
KRISTIANSTAD OCH HÄSSLEHOLM HAR ETT BRETT KULTURUTBUD
OCH VARIERANDE NATUR. VÄRDEFULLA TILLGÅNGAR SOM
PROJEKTET VILL UTVECKLA FÖR ATT LOCKA FLER TURISTER
OCH FÖRETAG INOM KREATIVA NÄRINGAR.
Kristianstad är en regional knutpunkt med
bland annat Regionmuseet, Kristianstad konsthall, Kristianstads teater och Kulturkvarteret
med Musik i Syds huvudkontor. Hässleholm
sticker ut med sitt berömda och dynamiska
Hässleholm Kulturhus samt det unika Hovdala
slott, med dess kulturarv och naturupplevelser.
Båda städernas kulturprofiler är goda verktyg
i arbetet med tillväxtmotorn och i kombination
med de närliggande omgivningarna utgör erbjudandet stad och land i förening något framtida
generationer kommer att värdera mycket högt.
Flera av de näringar Kristianstad och Hässleholm
vill attrahera ingår i den så kallade kreativa
klassen och för dessa är en god livskvalitet av stor
betydelse. Med det avses exempelvis boendemiljö,
närhet till arbetsmarknad, ett fungerande familjeliv – och ett gott kulturutbud. Forskning visar
att den kreativa klassen fungerar som magnet för
andra samhällsgrupper, vilket i förlängningen
leder till ökad tillväxt.
Projektet kan sammanfattas i tre delområden:
a) Gemensam utveckling av evenemang inom
kultur, sport och turism
b) Stationen och dess närmaste kvarter
c) Satsning på kulturella och kreativa näringar
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Ett gemensamt, tydligt samarbete inom evenemang och turism kommer att öppna upp för fler
besökare. Något som ger effekt för näringar kopplade till upplevelser, exempelvis hotell, restauranger, kulturella och kreativa företag.
Hög kulturell kompetens i en stad skapar
social tillväxt och stärker välfärden. Ett gott
företagsklimat inom exempelvis design och
konsthantverk, film, mode, musik, mat, spel
och media attraherar personer med hög kreativ
talang. Kulturella och kreativa företag är dessutom ofta nätverksbaserade och bidrar till en
informell, hållbar nätverksekonomi. Projektet
vill därför utveckla förutsättningarna för entreprenörer och företag inom kulturella och kreativa
näringar.
För att skapa den urbana småstadens bästa
utbud ska vi dra nytta av den inneboende charmen i våra städer. Det ingår i projektet att genom
ett tydligt stråktänk utveckla området runt
stationerna med ny attraktiv service: handel,
turism, kultur, mötesplatser, caféer och restauranger. Såväl arbetsplatser som studier
ska upplevas som nära och lätta att nå.
Barns olika aktiviteter ska vara synliga
och spännande.

KRISTIANSTAD+HÄSSLEHOLM SOM
FRAMTIDA, KREATIV SAMLINGSPLATS

EFFEKTMÅL

Att genom satsningar som stärker befintliga besöksmål och lockar nya evenemang
inom kultur och sport till Kristianstad och
Hässleholm bidra till ökad sysselsättning
och stärka destinationen Kristianstad+
Hässleholm.
Satsningarna ska inte
bara ske inom evenemangs- och besöksnäring
utan också bland de företag
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som verkar inom kulturella och kreativa
områden. Ett gott klimat för dessa skapar
incitament för fler etableringar, vilket leder
till ökad tillväxt.
Projektet ger positiva konsekvenser för sysselsättning och inresande. Men det stärker
även städernas attraktivitet som enskilda
besöksmål, vilket bidrar till en positiv
befolkningsutveckling och ökat
bostadsbyggande.

Projekt I
UPPSTART AV
LOGISTIKREGIONEN
KRISTIANSTAD HÄSSLEHOLM

I
KRISTIANSTADS OCH HÄSSLEHOLMS NÄRINGSLIV HAR IDAG
ETT LOGISTIKSEGMENT SOM ÄR RELATIVT STARKT. PROJEKTETS
SYFTE ÄR ATT UTVECKLA OCH STÄRKA FÖRUTSÄTTNINGARNA
YTTERLIGARE – OCH PÅ SÅ SÄTT UTVECKLA TILLVÄXTMOTORN
KRISTIANSTAD+HÄSSLEHOLM.
Projektmålet är att ta fram ett förslag på verksamhetsplan och organisation för logistikregionen Kristianstad+Hässleholm. Detta ger
städerna förutsättningar att skapa en gemensam
logistikregion. Denna inkluderar viktiga transportnoder som Åhus hamn, Hässleholm Centralstation, Kristianstad-Österlen Airport och Ystad
hamn. Projektet knyter ihop olika transportvägar
och transportsätt och bidrar till samordning.

Det gör också Kristiastad+Hässleholm till Region
Skånes samarbetspartner i arbetet med att göra
Skåne till en optimal transitregion för gods och
transporter.
Projektet utvecklas i samarbete med respektive näringslivsenhet samt hamnarna i Åhus och
Ystad och Kristianstad-Österlen Airport.

EFFEKTMÅL
Att bidra till ökad attraktionskraft för
befintliga företag inom logistik- och
transportbranschen och därmed stärka
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förutsättningarna för att samarbetsytorna
dem emellan ökar. Detta förväntas på sikt
att höja innovationskraften inom området.

UPPSTART AV LOGISTIKREGIONEN
KRISTIANSTAD+HÄSSLEHOLM
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Projekt J
GEMENSAM SATSNING FÖR
ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

J
GENOM ETT AKTIVT ARBETE MED KRISTIANSTADS OCH
HÄSSLEHOLMS GEMENSAMMA PROFIL ÖKAR MÖJLIGHETEN
ATT FLER BYGGFÖRETAG OCH FASTIGHETSÄGARE INVESTERAR
I STÄDERNA OCH ÄR MED OCH UTVECKLAR TILLVÄXTMOTORN
KRISTIANSTAD+HÄSSLEHOLM.

Ur bostadssynpunkt är Kristianstads och Hässleholms huvudsakliga attraktiviteter det fysiska
läget, med dess många naturnära livsmiljöer och
goda tillgänglighet till kollektivtrafik. Dessutom är
prisbilden på småhus avsevärt lägre än i sydvästra
Skåne. Städernas kompletterande egenskaper gör
att ingen behöver sakna något, vare sig det gäller
privat- eller arbetsliv: Kristianstad har en profil
kring offentliga tjänster, vilket är ett arv sedan
tiden som residensstad. Hässleholm har en profil
kring tjänstenäringar och logistik där kommunikationsläget spelar en självklar roll.
Båda städerna behöver locka både större
byggherrar och mindre, lokala byggföretag och
fastighetsägare att våga investera i nyproduktion.
De förstnämnda behöver förstå att orterna inom
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de geografiskt ganska stora kommunerna är
attraktiva att flytta till och att man därmed kan
få avkastning på sin produkt. De senare behöver
få incitament att bygga nya bostäder i orter där
man redan är aktiv. I det fallet handlar det också
mycket om kontakter med finansiärer, det vill
säga banker.
För att kunna lyfta städernas goda egenskaper
behöver de attraktiva lägena i kommunerna definieras och presenteras. Därefter kan vi identifiera
vad som krävs för att höja värdet på dem ytterligare
och därmed attrahera intressanta investerare.
Ett projektmål är att teckna avsiktsförklaringar med byggherrar och kommun:
I dessa åtar sig staden att erbjuda byggherren
tomter med byggrätter. Byggherren lovar i sin
tur att producera ett visst antal bostäder per år
på den upplåtna marken.

GEMENSAM SATSNING
FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Ett annat verktyg är att inrätta en bolots, som kan
ge vägledning och stöd i konkreta projekt eller
projektidéer. Lotsen kan dels ge stöd och hjälp till
byggare som inte är vana att uppföra bostäder,
dels bistå vid projekt som av olika anledningar
behöver andra lösningar än de sedvanliga.
För att nå ett bra slutresultat krävs att metoderna i samhällsplaneringen förbättras. Det behövs
en ökad samordning och en aktiv medverkan från
alla berörda, både offentliga och privata.

Att skapa möjligheter för ett ökat
bostadsbyggande genom att
aktivt arbeta för att identifiera
de bästa lägena. Något som ger
potential att locka nya invånare –
och öka den nödvändiga, kritiska
massa som behövs för att utveckla
Kristianstad+Hässleholm som tillväxtmotor.
Effekterna kommer att synliggöra
och förbättra de båda städernas
kvaliteter, vilket skapar ett mer
attraktivt Kristianstad+Hässleholm.
Dessutom ger nyproduktion av bostäder en skjuts för näringslivet och
skapar ökad sysselsättning.
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RESAN INLEDS
– KRISTIANSTAD HÄSSLEHOLM
SOM TILLVÄXTMOTOR
I arbetet med Strukturbild för Skåne och framtagandet av strategier för Det flerkärniga Skåne
påtalas potentialen att skapa en nordostlig tillväxtmotor. Kristianstad och Hässleholm tog därför,
tillsammans med Region Skåne, beslut om ett
större fokus på den gemensamma tillväxten och
projektet Kristianstad+Hässleholm som tillväxtmotor inleddes 2013.
Under 2014 blev arbetet en del av forskningsprojektet Den attraktiva regionen, som drivs av
Trafikverket tillsammans med ett antal andra
utvecklingsaktörer. Samarbetet kom även att
beviljas medel av Tillväxtverket inom det med
Boverket gemensamma fokusområdet för att
koppla samman fysisk planering med näringslivsutveckling. Båda delarna har drivits som en
process, om än med olika slutdatum.
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Projektet Kristianstad och Hässleholm
som tillväxtmotor har varit mötesintensivt,
med de tre rådslagen och slutkonferensen i
oktober 2015 som tydliga milstolpar. Vid
mötena har politiker och tjänstemän från
Kristianstads kommun, Hässleholms kommun,
Region Skåne och Trafikverket deltagit.
Temat för varje rådslag har beslutats av
projektets styrgrupp, som även har följt upp föregående möte och tagit andra, för projektet viktiga,
beslut. Temaförslag och arbete inför och efter
varje sammankomst har skötts av en större arbetsgrupp bestående av tjänstemän från nämnda
organisationer. En extern processledare har hjälpt
till att förbereda och genomföra rådslagen.

TILLVÄXTMOTORN KRISTIANSTAD

HÄSSLEHOLM

RÅDSLAG #1
FUNKTIONELL ARBETSMARKNADSREGION

RÅDSLAG #3
ATTRAKTIV STAD

HANDLINGSPLAN

SLUTKONFERENS

FORTSATT ARBETE
SAMVERKANSPROJEKT FÖR ATT
BLI TILLVÄXTMOTOR I SKÅNE
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RÅDSLAG #2
INNOVATION &
UTVECKLING

RESAN FORTSÄTTER – TILLVÄXTMOTORN
KRISTIANSTAD HÄSSLEHOLM
När Kristianstad och Hässleholm växer tillsammans kommer det att ske lika mycket till gagn
för vårt omland och Skåne i stort. Städerna har
redan idag ett etablerat samarbete kring tillväxtfrågor med den närmaste omvärlden inom Skåne
Nordosts samarbetskommitté. Med utgångspunkt
i Kristianstad och i Hässleholm och med Skåne
Nordost som närmaste omland kan vi stärka hela
regionen.
I Skåne Nordost – som består av kommunerna
Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Hörby, Osby
och Östra Göinge – har sysselsättning och tillväxt
högsta prioritet och det finns en samsyn kring att
Kristianstad och Hässleholm tillsammans bör leda
utvecklingen. När det konkreta tillväxtmotorarbetet fortsätter efter projektets slut måste det
rent organisatoriskt placeras på ett sätt som bidrar
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till tydlighet och sammanhang. Inom Skåne
Nordost finns redan ett etablerat samarbete och
en struktur och flera av de redovisade projektförslagen, exempelvis trafikstrategi och strukturplansarbete, berör samma områden som Skåne
Nordost redan arbetar med.
Att placera arbetet med tillväxtmotorn
Kristianstad+Hässleholm inom Skåne Nordost
bidrar även till ökad transparens, förbättrad
kommunikation och minskat dubbelarbete. Det
underlättar också samarbeten med andra berörda
myndigheter och organisationer, som Region
Skåne, Trafikverket och Länsstyrelsen.
Styrgruppen för Kristianstad och Hässleholm
som tillväxtmotor föreslår därför att arbetet med
Kristianstad+Hässleholm efter projektets slut blir
en del av Skåne Nordosts löpande arbete.

Kristianstad och Hässleholm är två självständiga
städer, båda med tydlig identitet. För en del orter
är det något eftersträvansvärt. Men för oss räcker
det inte. Vi vill mer. Tillsammans kan vi bli Skånes
nya tillväxtmotor – som driver utvecklingen framåt,
istället för att bara åka med. Räkna med oss!

