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FÖRORD
Ja, äntligen!
Har Du klarat tentan i skolan, fått jobbet Du sökt, fått det efterlängtade barnet eller byggt klart ditt hus. Eller äntligen har 
sommar och semester kommit, Du har besökt dina drömmars resmål, eller Du har börjat få den efterlängtade pensionen.

Då har Du också upplevt känslan med att säga, Ja, äntligen!

Nu har vi äntligen en ny och framåtsyftande Översikstplan i våra händer, en Översiktsplan som vi tillsammans skall 
använda när vi planerar våra vägar, våra bostäder, våra verksamheter, våra skolor, våra affärer och våra naturupplevelser och 
rekreationsområden. En Översiksplan som beskriver vad vi vill med vårt Östra Göinge, en Översiktsplan som visar att vi 
kan mer!

Och när jag säger ”vi” menar jag inte bara kommunens tjänstemän, utan jag menar alla oss som bor, går i skola, arbetar, 
driver företag, kommer på besök och söker naturupplevelser här.

Ni är många som med tid och engagemang bidragit till att denna översiktsplan kommit till. Till alla Er som deltagit 
i möten, till Er som kommit med förslag, till Er som kommit med sakupplysningar och inte minst till Er sakkunniga 
tjänstemän vill jag framföra vårt tack!

Nu är det alla vi som tillsammans kan fortsätta göra vårt Östra Göinge, Skånes gröna hjärta, till något riktigt fint, till något 
vi kommer att vara stolta över! Jag är övertygad om att vi har förutsättningar för det, Östra Göinge kan mer! 

Min önskan och förhoppning med denna Översiktsplan är att Du, när Du har läst den, (oavsett om Du bor här nu, 
funderar på att flytta hit eller har flyttat härifrån) med samma känsla i magen som jag beskrev inledningsvis, kan säga:

Ja, det är här jag vill fortsätta bo!

Ja, det är hit jag vill flytta!

Ja, jag vill flytta tillbaka igen! 

Magnus Nilsson
ordförande i Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad
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Planprocessen
OMVÄRLDSANALYSDAGAR MED SIKTE PÅ ÖP 2025
2010-09-01  
Representanter från samtliga verksamheter inom 
kommunförvaltningen gav sin syn på framtiden.

2010-09-15  
Representanter från privata näringslivet, kommunala bolag 
och ideella föreningar gav sin syn på framtiden.

MEDBORGARDIALOG

2011- 01-10, Arkelstorp

2011- 02-03,  Glimåkra

2011- 02-16, Hanaskog

SAMRÅD LÄNSSTYRELSEN

2011-02-24, MALMÖ                             

SAMRÅDSBESLUT

2011-09-07  KOMMUNSTYRELSEN

Samråd                                   
2011-09-30-2011-11-30               

SAMRÅDS MÖTEN
2011-10-05, Broby, Vita skolan 
Samrådsmöte för allmänheten.

2011-10-13, Sibbhult, Tranan
Samrådsmöte för allmänheten.

2011-10-26, Knislinge, Snapphaneskolan
Samrådsmöte för allmänheten.
  
2011-11-11, Broby Vita skolan
Företagslunch

2011-11-16, Broby Vita skolan
Föreningar med kulturanknytning

2011-11-16, Broby Vita skolan
Föreningar med idrottsanknytning

UTSTÄLLNINGSBESLUT

2012-04-04   KOMMUNSTYRELSEN

                                  

Utställning
2012-04-11-2012-07-11

 

Antagande i Kommunfullmäktige
2012-09-20                 
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Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av 
Östra Göinge och är en beredskap och viljeinriktning för 
den långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen. Dess 
syfte är att påverka utvecklingen av kommunen i önskad 
riktning. I översikts planen görs avvägningar mellan olika 
intressen av hur mark och vatten ska an vändas samt på 
vilket sätt den byggda miljön ska bevaras och utvecklas. 
Planen redovisar hur kommunen vill förvalta och utveckla 
byarna och landsbygden på lång sikt och ger därmed 
också riktlinjer för planering och byggande, det vill säga 
kommunens hantering av bygglov och detaljplaner. 

I översiktsplanen visar kommunen hur man tar hänsyn 
till de riksintres sen som staten pekat ut exempelvis natur, 
friluftsliv, kulturmiljö och transporter. Planen är också 
ett instrument för att hantera mellankommunala frågor 
samt frågor som rör miljö, hälsa och säkerhet. Enligt 
Plan- och bygglagen (PBL) ska det i alla kommuner 
finnas en översikts plan som ska aktualitetsför klaras eller 
uppdateras varje mandatperiod. Över siktsplanen ska leda 
mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sam-
hälle, vilket innebär att behoven hos människor som lever 
idag ska tillgodoses utan att kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov äventy ras. Nuvarande 
översiktsplan är från 1990 och har därmed i de flesta delar 
hunnit bli inaktuell. 

Denna översiktsplan omfattar utvecklingen i kommunen 
fram till och med år 2025. Även tankar kring fortsatt 
utveckling visas. Översiktsplanen tar sin utgångspunkt 
i kommande vision 15000 stolta göingar och dess fyra 
fokusområden som syftar till att åstad komma en positiv 
befolkningsutveckling och en känsla av stolthet över den 
egna kommunen hos invånarna.

Planprocessen
Kommunfullmäktiges beredning för tillväxt och 
samhällsbyggnad fick i september 2009 i uppdrag att 
ansvara för att ta fram en ny översiktsplan. Till stöd har 
beredningen haft en särskild arbetsgrupp av tjänstemän. 
Arbetet inleddes med temadiskussioner om hur 
målsättningarna i de fyra fokusområdena i kommunens 
vision skulle återspeglas i den nya översiktsplanen. 
Resultaten av dessa diskussioner redovisas för vart och ett 
av fokusområdena i ett särskilt tematiskt avsnitt. 

Arbetet med planförslaget har genomförts i brett samråd 
med organisationer, företag och enskilda personer. I 
september 2010 genomfördes en omvärldsanalysdag 
med fokus på översiktsplan 2025 då representanter 
från näringsliv, organisationer och föreningar fick 
ge sin syn på framtiden. Under början av år 2011 
genomfördesmedborgardialoger i Glimåkra, Hanaskog 
och Arkelstorp. 

Planförslaget har varit utställt för samråd 30 september 
- 30 november 2011. Tre samrådsmöten har genomförts, 
i Broby, Sibbhult och Knislinge. Myndigheter, 
organisationer, privatpersoner med flera har under 
samrådet haft möjlighet att yttra sig över förslaget till 
översiktsplan.  

De inkomna yttrandena har sammanfattats och besvarats 
i en samrådsredogörelse. Planförslaget har därefter 
reviderats och bearbetats inför utställning. Utställningen 
har gett kommunens invånare, organisationer och 
myndigheter en ny möjlighet att yttra sig över förslaget. 
Efter utställningen har inkomna synpunkter sammanfattas 
och kommenteras i ett utlåtande innan översiktsplanen 
sedan antagits av kommunfullmäktige.

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?

Plan- och 
bygglag

Miljöbalk

Översiktsplan

Detaljplan

Bygglov

Sverige

Kommunen

Kvarteret

Fastigheten
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Vision
Kommunens vision är ”15 000 stolta Göingar ”.  Den 
är kort, kärnfull och uttrycker en stark beslutsamhet att 
skapa en positiv utveckling för Östra Göinge. Genom 
att kraftsamla inom fyra fokusområden vill kommunen 
åstadkomma en balanserad ökning av antalet invånare 
och en känsla av stolthet över den egna kom munen hos 
invånarna. 

De fyra fokusområdena är:

Boende
Kommunikationer
Arbete och företagande
Kunskap och kompetens

Översiktsplanen innehåller insatser för vart och ett av 
de fyra fokusområdena för att uppnå de långsiktiga 
målen i Visionen. Översiktsplanens planeringsperspektiv 
sträcker sig ända till år 2025. Visionen är för närvarande 
formulerad med sikte på år 2020, men det innebär ingen 
motsägelse. 

Översiktsplanen är ett av de viktigaste 
planeringsredskapen för kommunens långsiktiga 
utveckling, därför måste den utgå från Visionen. 
Översiktsplanen har i huvudsak ett tematiskt perspektiv 
och ett geografiskt. I det te matiska av snittet redovisas vad 
kom munen långsiktigt vill åstadkomma med utgångs-
punkt i Vi sionens fokusområ den. I det geografiska 
avsnittet redovisas vad detta innebär för hur kommunen 
vill att byarna och landsbygden skall utvecklas. 

UTGÅNGSPUNKTER 
Kommunens vision är bilden av framtiden

Skånes gröna hjärta
Skånes Gröna Hjärta – fångar det unika med trakten. 
Östra Göinge kommun har tillsammans med näringsliv 
och föreningsliv utar betat ett varu märke för platsen Östra 
Göinge: ”Skånes Gröna Hjärta”.  I detta projekt har tagits 
fram en identitetsplattform med syfte att fånga det unika 
med trak ten och de männi skor som bor här. Plattformen 
beskriver vad som skall lyftas fram i mark nadsfö-
ringen av Östra Göinge som plats eller trakt. En viktig 
utgångspunkt för översiktsplanen är de unika värden som 
finns i kommu nen och som kan beskrivas med följande 
värdeord ur Skånes Gröna Hjärta:

•	  Naturupplevelse

•	  Trygghet 

•	  Kultur

•	  Eldsjälar

•	  Göingeanda

•	  Byar

•	  Gränsland
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Östra Göinge är beläget i ett gränsland mellan det 
expansiva Sydvästskåne och skogs bygderna i Småland. 
Detta innebär unika möjlig heter men också stora 
utmaningar och särskilda planeringsförut sättningar. Denna 
in sikt har präglat arbetet med översiktspla nen.
  
Det utspridda boendet på många mindre byar, en 
förhållandevis stor geografisk yta och det finmaskiga 
vägnätet som i många delar har låg standard är förut-
sättningar som kommu nen måste förhålla sig till i den 
långsiktiga plane ringen.  Även industrisektorns stora 
betydelse för sysselsättningen i kommunen är en viktig 
faktor att ta hänsyn till vid avvägningar kring hur 
framtiden skall mötas.

Varje kommun är en del av ett större sammanhang, en 
omvärld. Det är viktigt att ha kunskap om vad som sker i 
omvärlden; globalt, nationellt och regi onalt, eftersom det 
påverkar förutsättningarna lokalt. I den nära omvärlden 
är det viktigt att kommunen deltar i det gemensamma 
Skånska utvecklingsarbetet och tydliggör sina styrkor och 
utvecklingsmöjligheter. Det geogra fiska läget innebär att 
Östra Göinge utöver Skåne har samband med viktiga 
målpunkter i Småland och Blekinge när det gäller 
utbildning och arbetsmarknad.

Befolkningsutveckling
Att vända befolkningsutvecklingen - som varit negativ 
under en följd av år - är en ut maning som kommunen 
tagit sig an genom att kraftsamla inom ramen för Vision 
2020. Under 2010 förefaller också den negativa trenden ha 
vänt och befolk ningen ökade från 13 526 till 13 590. Detta 
beror på lägre ungdomsutflyttning än tidigare och en 
bättre ut veckling i åldrarna 30-44 år. Den senaste befolk-
ningsprognosen pekar på en fortsatt ökning de närmaste 
åren.

Under de senaste tio åren har emellertid invånarantalet 
minskat med cirka 800, i hu vudsak beroende på utflyttning 
av ungdomar som flyttar till studier i Kristianstad 
eller Malmö/Lund-området utan att det vägts upp av 
motsvarande inflyttning i andra åldrar. 

Kännetecknande är också att pensionärer flyttar ut från 
kommunen, främst till Hässle holm, Kristianstad och Osby, 
medan kommunen har ett inflyttningsöver skott av barn-
familjer som till stor del från Malmö och Kristianstad.

Ortsstruktur 
Östra Göinge kommun kännetecknas av en gles 
bebyggelsestruktur med ett utspritt boende i byar av 
olika storlek, vilket kan sägas ge kommunen en lands-
bygdskaraktär.  Den största byn - Knislinge - består 
av cirka 3 000 invånare. Broby - som är administ rativt 
centrum - är ungefär lika stor. Det saknas en do mi ne-
rande centralort som genom sin storlek kan utgöra en 
naturlig central punkt med tillräckligt befolkningsunderlag 
för en stark tillväxt inom handel och tjänstenäringarna. 
Ortsstrukturen påverkar också bostadsmarknaden genom 
att utbudet av bostäder huvudsakligen består av små-
hus/egna hem. Det ut spridda boendet innebär särskilda 
utmaningar när det gäller att försörja invå narna med en 
god kollektivtrafik. 

Näringsstruktur och sysselsättning
Näringslivet domineras av tillverkningsindustri, vilket 
på olika sätt påverkar kommu nens förutsättningar. 
Arbetstillfällena finns därmed till stor del i mogna 
när ingsgrenar som kännetecknas av automatise ring/
rationalisering, vilket in nebär att antalet arbets tillfällen 
långsiktigt mins kar. Ett exempel på denna ut veckling är 
Scanias beslut år 2006 att flytta sin produk tionsenhet 
i Sibbhult till Söder tälje, trots att lönsamheten vid 
verksamheten i Sibbhult var god. 

UTMANINGAR,PLANERINGSFÖRUT-
SÄTTNINGAR OCH OMVÄRLD
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Den höga andelen sysselsatta i tillverkningsindustrin 
innebär både en styrka och sårbarhet. Det är en strategisk 
fråga vad kommunen kan och bör göra för att minska 
denna sårbarhet samtidigt som man bygger vidare på 
den yrkesskicklighet och kompetens som finns inom 
industrisektorn. Detta är en tillgång som är viktig 
att bygga på när nya vägar och strategier utformas.
Exempelvis är det viktigt att verka för att öka inslaget 
av tjänsteproducerande näringsverksamhet i kommunen 
med en framtida tillväxtpotential. Samtidigt fortsätter 
tillverkningsindustrins betydelse för kommunen nu 
och i framtiden att vara mycket stor. Här finns en lång 
erfarenhet och stort industriellt- och hantverkskunnande, 
såväl hos företagare som hos arbetstagare. 

Sysselsättningen i kommunen är - genom industrisektorns 
dominans -starkt ex ponerad för förändringar i det 
internationella kon junkturläget, vilket blev tydligt under 
fi nanskrisen som slog mycket hårt mot sysselsättningen 
i kommunen. Under 2008 och 2009 försvann sam-
manlagt cirka 1000 arbetstill fällen, vilket innebar att 
den förvärvs arbetande dagbefolk ningen minskade med 
nära en femtedel. Fi nanskrisen - som till stora delar var 
en industrikris - inne bar också att andelen sysselsatta i 
tillverkningsin dustri minskade på ett när mast dramatiskt 
sätt. Under 2010 och 2011 har industri konjunkturen 
åter vänt uppåt vilket fått till följd att ef terfrå gan på 
kvalificerad personal inom industrisektorn ökat kraftigt i 
kommu nen. 

Pendling och regional arbetsmarknad
Många av de boende i kommunen förvärvsarbetar 
i kringliggande kommuner. Särskilt viktig är 
arbetsmarknaden i Kristianstad, vilket framgår av den 
starka pendlingsrelationen dit. Nära 1 300 personer reser 
till arbete i Kristianstads kommun varje dag. Kristianstad 
är - tillsammans med Hässleholm - kärnan i den lokala 
arbetsmarknadsregion, i vilken de flesta av kommunerna i 
Nordöstra Skåne ingår. 

Det finns en generell utveckling mot ökad pendling 
och därmed allt större funktionella lokala/regionala 
arbetsmarknader. I Skåne fanns det vid mitten av 
1970-talet 16 sådana funktionella arbetsmarknader. 

I dag finns det bara tre, varav två i den nordöstra delen 
av Skåne, där Osby kommun ingår i Älmhults lokala 
arbetsmarknadsregion. 

Enligt tillväxtverkets prognos över framtida 
pendlingsmönster kommer Skåne år 2030 att vara en enda 
arbetsmarknadsregion. Denna utveckling förutsätter dock 
kortare res tider genom satsningar inom infrastruktur och 
kollektivtrafik. För Östra Göinge är det viktigt att vara en 
del av en sådan utveckling och kom munen måste därför 
ha en tydlig strategi vad gäller åtgärder som på sikt är 
verkningsfulla för att öka tillgänglighe ten till kommunens 
orter från och till kommuner i övriga Skåne men även till 
orter, i Småland och Blekinge. 

Det är viktigt att långsiktigt och konsekvent verka 
för större pendlingsregioner (något som ofta kallas 
regionförstoring), inte minst eftersom pendlingen funge-
rar som en buff ert som lokalt mildrar effekterna av 
företagsnedläggningar, till exempel till följd av kriser inom 
finansväsende och näringsliv. 

Om man bryter ner den officiella pendlingsstatisti ken till 
tätort framgår till exempel att Sibb hult och Glimåkra är 
två byar som har fler inpend lare än utpendlare, vilket syns 
i kartan nedan. Enligt Statistiska centralbyrån definieras 
tätort som ett tättbebyggt område med mer än 200 
invånare och mindre än 200 m mellan husen.

Geografiskt läge, kommunikationer 
och tillgänglighet
Av ovanstående avsnitt framgår att en bättre tillgänglighet 
till kommunens or ter är en strategisk utvecklingsfråga för 
Östra Göinge kommun. Det är därför kommunikationer 
är ett av fokusområdena. Kommunikationer in nefattar 
fy sisk infrastruktur i vägar och trafikanläggningar, 
kollektivtrafik och digital infra struktur/bredband.  
Inom området persontransporter är den avgörande 
faktorn att korta restiderna mellan viktiga målpunkter. 
Undersökningar visar att när restiden går över 30 minuter 
minskar viljan att pendla och när restiden är längre än en 
timme minskar pendlandet drastiskt. 

0 ‐ 100

501‐ 1000

1001‐ 1500

1501‐

Inpendling (antal) Utpendling (antal)

5001 ‐

2001‐ 5000

501 ‐ 2000

101 ‐ 500

0 ‐ 100

101 ‐ 500

Nettopendling för tätorter i nordöstra Skåne
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Av kartorna nedan framgår att man med bil från flera av 
de större byarna i kommunen - men inte från alla - når 
Kristi anstad och Hässleholm inom 30 minuter. Kristian-
stad och Hässleholm är viktiga kärnor i ortsstrukturen 
i Nord östra Skåne och har en viktig roll som motorer 
för till växt och utveckling i om rådet som knutpunkt för 
tågtrafi ken och som delregi onala centra. 

Restider med bil i Nordöstra Skåne

När det gäller kollektiva transportmedel framgår av kartan 
nedan att tillgäng ligheten till byarna i Östra Göinge 
kommun är låg eftersom det inte finns någon tågstation 
i kommunen. Ur kartan kan härledas restider med buss 
respektive tåg från bland annat huvudorterna i Nordöstra 
Skåne till och från Malmö re spektive Helsingborg, 
Älmhult och Sölvesborg.

Restider med kollektivtrafik i Nordöstra Skåne

Det kan konstateras att det fortfarande är alltför lång 
restid mellan byarna i kom munen och det expansiva 
tillväxtområdet i sydvästra Skåne för att det skall vara 
attrak tivt att dagspendla i en omfattning som innebär 
att Östra Gö inge kommun skall kunna betraktas som en 
integrerad del av en enda skånsk arbetsmarknadsregion.

För Östra Göinge kommun är det strategiskt viktigt 
att verka för effektiva och snabba busstransporter som 
kan kompensera avsaknaden av tågstation i kommunen. 
Kommunen måste också verka för att höja standarden på 
de viktigaste vägstrå ken. Kommunens geografiska läge 
innebär också att det är viktigt att verka för bättre kom-
munikationer mot målpunkter i Småland och Blekinge.

Omvärld och regional samverkan
Alla kommuner finns i ett sammanhang och påverkas 
av det som händer i om världen, både i den nära 
omvärlden och i den mer avlägsna.  Östra Göinge finns 
på en och samma gång i ett del regionalt, regionalt och 
nationellt sam manhang men påverkas också precis 
som alla andra kommuner av globala trender som 
påverkar handlingsutrymme och förutsätt ningar även 
lokalt. Exempel på sådana trender är den fortgående 
befolkningskoncent rationen till stora städer, krympande 
av stånd mellan människor på grund av teknikut veckling, 
krav på ökad flexibilitet hos offentliga aktörer på grund av 
ökad individualise ring, den allt snabbare förändringstakten 
inom företag och samhälle och ett allt större och 
tvingande fo kus på klimatfrå gan.  Det är vik tigt att ha 
en bild av dessa trender är och hur de kan påverka sam-
hällsutvecklingen.   
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DET ÄR VIKTIGT ATT DELTA I DET SKÅNSKA 

UTVECKLINGSARBETET.
I den nära omvärlden har utvecklingen i Skåne och 
Öresundsregionen stor be tydelse för Östra Göinge 
kommun. I Östra Göinge - Skånes Gröna Hjärta - finns 
till skillnad från i det över exploaterade sydvästra Skåne 
gott om allemansrättslig mark. Det finns även ledig tomt- 
och industrimark och en betydligt mindre överhettad 
bo stadsmarknad med prisvärda småhus i trevliga 
miljöer. Utvecklingen i hela Skåne skulle gynnas av att 
tillgängligheten till dessa attrak tionsvärden ökades genom 
förbättrade kommunikatio ner. Detta bör vara en viktig 
utgångspunkt för den fysiska planeringen lokalt, mellan-
kommunalt och regionalt.

BYGG VIDARE PÅ DEN FLERKÄRNIGA 

ORTSSTRUKTUREN I SKÅNE
Ett bra ex empel på regionalt utvecklingsarbete är projektet 
Strukturbild för Skåne som drivs av Region Skåne med 
medverkan av de skånska kommunerna. Inom ramen för 
strukturbildsarbetet har begreppet ”flerkärnighet” lanserats 
i ett skåneperspektiv. Be greppet syftar då på den specifika 
skånska ortsstruktu ren som skiljer sig från den i övriga 
Sverige. Innebörden är att Skåne består av ett nätverk 
av tätorter, mellan vilka de korta avstånden skapar en 
attraktiv fler kärnighet som knyts samman med god till-
gänglighet. Skåne har många starka kärnor som är värde-
fulla var för sig men som också kom pletterar varandra.  
Genom att komplettera var andra skapar de ett brett utbud 
av till gångar för de som bor och verkar i regio nen. 

Flerkärnighetsbegreppet är en bra utgångspunkt för ett 
gemensamt skånskt utveck lingsarbete med syftet att skapa 
en balanserad och positiv ut veckling i hela regionen. En 
viktig regional målsättning bör vara att bättre knyta de 
delar av regionen som fortfa rande inte är tillräckligt bra till 
det skånska nätverket, för att på sikt uppnå en balanserad 
och hållbar regional ut veckling. En stärkt flerkärnighet 
i Skåne förutsätter en bättre funktionell kopp ling 
mellan kommunernas översiktsplaner och det regionala 
utvecklingspro grammet. 

KRISTIANSTAD OCH HÄSSLEHOLM ÄR MOTORER FÖR 

UTVECKLING I NORDÖSTRA SKÅNE
I ett delregionalt perspektiv är axeln Kristianstad-
Hässleholm ett viktigt kärn område som måste betraktas 
som motorn för utvecklingen i nordöstra Skåne. 
Tillsammans har de båda städerna en stor kraft i form av 
befolk ningsunderlag och ett utbud av arbetstillfällen som 
är vik tigt för hela omlandet. 

Pendlingsmönstret pekar på att arbetsmarknaden i 
Kristianstad och Hässle holm har mycket stor betydelse 
för kringlig gande kom muner inte minst för Östra Göinge.  
Detta är är viktigt att beakta i den fysiska planeringen 
lokalt, del regionalt och regionalt.

SAMVERKAN ÖVER LÄNSGRÄNSEN MOT SMÅLAND 

OCH BLEKINGE ÄR VIKTIG
Det geografiska läget innebär att utvecklingen på andra 
sidan länsgränsen i Småland och Blekinge är viktig 
för Östra Göinge kommun. Här finns till exem pel 
stora möjlig heter att på sikt skapa en större och bättre 
integrerad arbets marknadsregion genom förbättrade 
pendlingsmöjligheter. En förutsättning för detta är att vi 
utvecklar samar betet kring strategisk och övergripande 
fysisk planering tillsammans med närliggande kommuner i 
Småland och Blekinge.
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