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Beredningskoordinator  
Malin Klintfjäll 
Malin.klintfjall@engelholm.se 

Sammanställning medborgardialog stadsparken 

I detta dokument presenteras en sammanställning av medborgardialogerna som 
skedde under sommaren-21 med anledning av utvecklingen av Stadsparken i och 
med Klippanvägens förlängning. Beställd och genomförd av 
Samhällsbyggnadsnämnden.1 

Sammanställningen är en textanalys utifrån de två frågor som ställdes både i den 
digitala enkäten men även på plats i Stadsparken under 26-27 augusti 2021. Metoden 
har resulterat i många förslag där det i sammanställningen beskrivs vilka förslag som 
är vanligast förekommande, men där även samtliga förslag presenteras i någon mån. 
Anledningen till att inte bara presentera det majoriteten ansåg var att en sådan här 
metod innebär att alla ska få komma till tals, och det är möjligt att förslagsställarna 
även hade hållit med ett annat förslag om de fått se det även om det inte var deras 
förslag. Se slutsatserna för de vanligaste förekommande förslagen och 
metoddiskussion. 

Utifrån sammanställningen kan de förtroendevalda ta ett inriktningsbeslut i framtida 
processer för detaljplan och planering för utveckling av Stadsparken baserad på 
invånarnas förslag i medborgardialogen. Ett förslag är att ge tjänsteorganisationen i 
uppdrag att ta fram en skiss som ska utgå från de inkomna förslagen, eller de förslag 
de förtroendevalda vill se en fortsatt process kring. Då skulle man kunna ta fram 
olika förslag på skisser baserat på medborgardialogen och antingen låta medborgarna 
rösta kring det bästa förslaget, eller fatta beslut inom nämnden. Det förstnämnda 
kräver dock att omröstningen ska vara medbestämmande, att det vinnande förslaget 

 

 

1 Rådatan finns tillgänglig i diariet.  
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är det som ska förverkligas. Annars riskeras det att tas emot negativt av invånarna 
och bli ett spel för galleriet.  

Antal förslag  
Form Antal svar inkomna via enkät 

Enkät digital  147 

26-27 aug Stadsparken* 68+ 

* Flera invånare valde att tala muntligt med förtroendevalda och tjänstepersoner på plats. Dessa svar 
är därför inte med som en del av ovan statistik, men har inkluderats nedan i textsammanställningen. 
Samtliga tjänstepersoner och förtroendevalda har delgett beredningskoordinator om deras muntliga 
dialoger. Fler svar än de som redovisas i tabellen inkom således, uppskattningsvis kom ca 300 svar 
in. 

Fråga 1 - Vad gör jag i parken idag? 
Svaren är många och de flesta beskriver Stadsparken som en grön oas mitt i centrum, 
som man mestadels passerar. Det är en passage till gågatan och dess butiker. 
Samtidigt uppskattar man en grön park jämfört med stor torget. Många uppskattar 
fontänen och blommorna. Det är tydligt att folk inte gör så mycket i parken, många 
sitter i parken under sommaren och njuter av solen men det är ingen plats man vistas 
länge i.  

Äldre och ungdomar beskriver dock att de träffar bekanta i parken - för de unga är 
parken en mötesplats där de händer efter att de exempelvis köpt mat på Subway, 
vissa yngre benämner parken som Subwayparken. För de äldre är det ett sätt att 
komma ut och träffa folk på ett enkelt sätt.  

Det är ingen tydlig skillnad mellan åldersgrupper då parken idag mest är passage för 
majoriteten av förslagsställarna. Vissa påpekar att trafiken är ett störande moment 
för att parken ska vara en lugn miljö.  

Kort sammanfattning för de vanligaste svaren: 
o En grön oas, många uppskattar fontänen och blomrabatterna – ett 

andrum, 
o Man gör inte mycket i parken då det inte finns så mycket att göra - 

vilket många beskriver som synd, 



3 (8) 
 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

o Mestadels en passage till stadens butiker eller parkeringar (både med 
cykel och till fots), 

o Äter glass på somrarna, 
o Unga och äldre sätter sig ner under varmare dagar för att titta på folk 

eller prata med bekanta. 

Fråga 2 - Vad vill jag göra i Stadsparken? 
Många vill vistas mer i Stadsparken och utnyttja parkens strategiska läge mitt i stan. 
Ta en kopp kaffe, sitta bekvämt, prata med bekanta eller titta på folk. Idag använder 
de flesta parken som en passage vilket många anser synd. Man vill umgås och njuta 
av en grön oas mitt i stan. Man vill bevara det gröna och skapa en ny mötesplats, inte 
bara se det som en passage.  

Idéerna av vad man vill göra med Stadsparken är många, där några skriver att de 
gärna vill behålla parken som den är med allt det gröna. Nedan listas förslag i olika 
grupperingar. De vanligaste förekommande förslagen är: bekvämare sittplatser och 
bänkar, kunna ta en fika/bit mat, aktiviteter för barn och unga samt förslag kring grönska och 
trafik.  

Bekvämare sittplatser, bänkar och att kunna köpa någon fika/lättare mat: 
o Båda unga och äldre vill kunna sitta ner och prata med bekanta och vänner. 

Äldre vill träffa sina bekanta, medan unga från gymnasiet och grundskolan 
hänger där på raster och efter skolan och köper en subwaymacka, 

o Både unga och äldre vill ha mer sittgrupper och då bekvämare bänkar och 
stolar. Små bord nämns även för att kunna ta med sig sin lunch. Många 
diskuterar även om väderskyddade sittgrupper för att kunna nyttja parken i 
alla väder. Exempelvis ett lusthus, paviljong och pergola nämns av flera, 

o Någon diskuterar förslaget om att göra någon speciell sittplats under 
kastanjen där tältet för medborgardialogen hölls, en ”mysplats”, 

o Att kunna fika nämner många, oavsett om det är ett café, en glassbil på 
sommaren eller kaffestuga. Det finns olika idéer om hur möjligheter till 
förtäring skulle kunna se ut: många pratar om möjligheten för ett befintligt 
café i stan att ”flytta ut” under somrarna, en vagn med uteservering med 
tak, food trucks, kiosk, inglasat café likt hamnen i Helsingborg eller glassbil. 
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Lekplats för barn, boulebana, scen etc:  
o Vuxna mitt i livet, barn och äldre vill gärna se mer aktiviteter för barnen, så 

de själva kan sitta ner i en grön oas medan barnen leker, 
o De flesta nämner en mindre lekplats med sittgrupper för föräldrar och mor- 

och farföräldrar runt omkring, 
o Någon nämner Skateboardpark, volleyboll- eller handbollsbana - det 

behövs aktiviteter för unga och mötesplatser så att de har något att göra 
och inte gör dåliga val, 

o Ett fåtal nämner en scen. Exempelvis en scen för poetryslam, musik på 
sommaren, föreläsningar eller uppträden från gymnasiet. En scen som finns 
till allas förfogande och behöver inte bokas. En enkel scen där folk står 
framför, inga sittplatser, 

o Utegymssaker, studentfrukost, sinnenas park och utspring för ungdomar 
för att koppla dem till parken, spela schack – är det någon som nämner, 

o Många gillade de gamla bilderna hur stadsparken har sett ut som visades 
under medborgardialogen, att ha en sådan utställning hade uppskattats av 
många och fått de att tagit en paus i parken och inte bara gått igenom,  

o Någon nämner en liten Stadsparksrunda med fakta om Ängelholm på små 
skyltar kanske kombinerat med qr-kod där man kan läsa mer 

Grönska, belysning, toalett och trafik 
o Många nämner att de vill ha kvar grönskan, eller till och med mer rabatter för 

att skapa en Stadspark med ännu mer blomster, 
o Häcken mot Skolgatan är ett vanligt förekommande ämne, många vill klippa 

ner den i höjd med den häcken som är mot Kamengatan – det förutsätter 
dock att trafiken minskat i och med Klippanvägens förlängning. Detta för att 
skapa en mer naturlig länk till butikerna och restaurangerna längs med 
Skolgatan, så som det var på 50-talet, 

o Andra anser att häcken ska vara kvar som den är, 
o Från vissa nämns det även att fälla vartannat träd och ljusa upp parken, 

samtidigt är det desto fler som vill behålla grönskan och ha desto mer 
blommor och träd, 

o Det majoriteten är överens är att minska trafiken vid Skolgatan och på så sätt 
få ner bullret, och då ta ner häcken mot den vägen för att ljusa upp och få 
det mer som det var på 50-talet. Då blir näringsidkarna vid Skolgatan mer 
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knutna till centrum med. Om man jämnar ut häckarna får man även möjlighet 
att få plats med ett café vilket många nämner, 

o Många upplever parken som mörk på kvällarna. Mer belysning både utifrån 
komfort men även trygghetsperspektiv nämns från flera målgrupper,  

o Av ett fåtal nämns det även att det hade varit idylliskt att koppla parken till 
ån på något mer sätt om trafiken minskar, 

o Många skriver att stänga av vägen vid Kamengatan, och minska trafiken vid 
Skolgatan med enkelriktat, gågata eller stänga av den helt,  

o Många skriver att de vill förbjuda cykling i parken, lika många skriver att det 
ska få cyklas där, 

o Många pratar om cykelväg längs med Skolgatan så det blir tryggare att välja 
cykeln,  

o Ur ett tillgänglighetsperspektiv är ett förslag ett vändkors så att barnvagnar 
och rullstolar kan komma igenom. Samt ta ner häcken mot Skolgatan och 
stensätt samt jämna ut marken så parken och gatan är på samma nivå,  

o En majoritet nämner behovet av toalett. För vissa äldre handlar det om att 
inte behöva gå hem och bryta upp en pratstund utan lätt kunna besöka en 
toalett vid parken, för andra är det mer en bekvämlighetsfaktor, 

o Någon nämner att förändringar i parken kanske ä bäst att avvakta med tills 
parkskolan och Klippanvägens förlängning är klar så man får ett 
helhetsperspektiv.  

Några förslag som citat: 

”Hade gärna sett att parken var en mötesplats, inte bara en passage. En 
mötesplats med möjlighet att köpa en fika och slå sig ner på en enkel 

uteservering.” 

”Använda det som en lugnande oas. Kanske en inhägnad lekplats så 
barnen kan få springa av sig innan/efter shoppingrundan på stan.” 

”Jag vill kunna sitta under träden, njuta av lugn och kunna prata med 
folk. Ta med barn till parken, gärna något för barn att leka med.” 

”Ta bort alla häckar, gör stadsparken ljus och öppen, gör gärna 
rumsindelning men ej med täta väggar. Trevlig belysning kvällstid. Det 

skall vara en tryggplats. Gärna en toalett.”  
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Företagare 
En av målgrupperna för dialogen var företagare och näringsidkare runt omkring 
Stadsparken. De företag som svarat på enkäten önskar likt många invånare också 
någon form av restaurang eller caféverksamhet i Stadsparken. Läs förslaget nedan 
från en företagare som beskriver det hela väl:  

”Eftersom vi är med och utvecklar kvarteret Samskolan (Parkskolan) och 
kommer att tillföra både nya kommersiella lokaler och flera bostäder ser vi 

en stor önskan att där kan vara någon form av 
kafé/restaurang/glassförsäljning på sommaren eller kanske till och med 

året om. På så sätt kan detta en naturlig mötesplats för både våra 
lokalhyresgäster och lägenhetsinnehavare men så klarat även alla andra 

människor i området samt turister. Kan denna verksamhet vara placerad i 
den västra delen av parken mot Storgatan så blir det naturligt av ta en fika 

där eller får barnen lugna med en glass efter lite shopping i på Storgatan. 
Eftersom Kamengatan skall utvecklas i anslutning till Parkskolan ser jag 
ser jag också en naturlig möjlighet att öppna upp parken mot denna gata 
medan man kanske bör sluta parken mer mot Skolgatan som är rätt så 

vältrafikerad gata.”  

Slutsatser 

Dialogen har resulterat i många förslag. Det allra vanligaste förekommande förslaget 
är att skapa en mötesplats med möjlighet att sitta bekvämt, köpa mat/fika, lekpark 
för barn och att ha tillgång till toalett. En paus efter att man shoppat på stan. Att inte 
bara vara en passage utan aktiviteter som gör att man stannar upp. Gärna mer 
grönska och fokus på blommor och rumsindelning i parken om flera aktiviteter 
(boulebana, lekpark etc) planeras. För mer detaljerade beskrivningar se avsnittet ovan 
”fråga 2”.  

Det är dock svårt att kategorisera det på detta sätt då vi inte kan veta om fler anser 
ett förslag vara en bra idé eller inte. Om man hade fått ta ställning till andras förslag 
hade man kanske hållit med eller inte, det märktes under dialogerna i Stadsparken att 
när folk överhörde varandra kunde de sen komma fram till oss och säga att de höll 
med föregående talare, eller att de tyckte det motsatta. För att låta folk ta ställning 
och få en mer säker statistisk analys  hade ett steg 2 på medborgardialogen kunnat 
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vara en omröstning där invånarna fått rösta på vilka förslag de håller med om. Detta 
diskuterades under framtagandet av dialogen i våras men hade krävt mer tid och 
resurser, samt en högre nivå av delaktighet enligt delaktighetstrappan än 
konsultation.  

Framgångsfaktorer, utvecklingspotential och metoddiskussion 
Framgångsfaktorer  

o Att marknadsföra är bland de viktigaste framgångsfaktorerna. Att låta folk 
veta vart vi ska befinna oss, vilka dagar och tider, samt varför.  

o Det handlar även om när vi väl är på plats att tydligt ha placerat ut 
gatupratare/skyltar som leder folk till vart vi befinner oss och som 
introducerar varför vi är där. Detta var välplanerat under denna 
medborgardialog och gjorde att vi långa stunder hade fullt upp att diskutera 
och samla in förslag, även om vi totalt var 5-6 personer (förtroendevalda och 
tjänstepersoner) på plats. Uppsökande verksamhet var inte nödvändigt.  

o Att vi fick uppmärksamhet i media genom pressmeddelandet gjorde att fler 
kom och besökte oss. De hade antingen läst om det i tidningen (HD) eller på 
radion när vi blev intervjuade av P4 Kristianstad. Ett samarbeta mellan oss 
och lokal/regionalmedia är värdefull.  

o Det finns ett värde av att ta oss ut från stadshuset och möte invånarna i en 
mer informell miljö, även om de flesta personer vi träffade ingår i 
målgruppen ’äldre’ fick vi på detta sätt både kontakt med grundskole- samt 
gymnasieelever. Även yngre barn tillsammans med sina föräldrar lämnade in 
förslag. Några klasser kom och besökte oss då lärarna fått kännedom om att 
vi var på plats. 

o What´s in it for me? Att ha incitament för att få invånarna delta är alltid 
viktigt. Många kommer för att de är nyfikna och vill prata med de 
förtroendevalda, andra går förbi och visste inte att vi skulle varit där men ger 
spontant förslag. Båda är värdefulla, och val av plats är tydligt viktig. Att ha 
aktiviteter för barn som underhåller dem när föräldrarna pratar med 
politikerna, eller som gör att även barnen vågar delta i diskussionen efter att 
de deltagit i en lek. Att bjuda på finkaffe och aktivitet visa att vi vill ha in 
folks kommentarer är också framgångsfaktorer. Att kommunen bjuder till 
och vill att invånarna engagerar sig aktivt mellan valen vart fjärde år.  

Metoddiskussion och utvecklingspotential 
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Metoden att vara på plats är bra för att nå fler målgrupper på en gång, en strategi 
hade varit att ytterligare arbetat med rundvandringar och med fler åldersgrupper så 
som barnfamiljer och gymnasielever. Kontakt med öppna förskolan och 
gymnasielärarna hade varit ett sätt att ytterligare utveckla metoden. Det var en 
spridning av deltagare och vi fick förslag både från barn, unga, vuxna och äldre – 
dock var den sistnämna mest representerad. Detta med anledning att syftet med 
dialogen var att prata med de som befinner sig i Stadsparken – vilket mestadels är 
äldre. 
 
Även om kommunikationsstrategin var tydlig finns det vissa utvecklingsmöjligheter 
med att skapa event på Facebook som vi gör i andra processer, som amn sedan kan 
lägga upp i olika intressegrupper. 
 
Det går inte att statistiskt säkerställa vilka förslag som är vanligast förekommande 
det då enkäten och upplägget på plats i Stadsparken innebar fria dialoger och fritext 
svar. Därför har en textanalys gjorts som beskrivits ovan, där vi sett till mönster och 
utifrån det har en analys gjorts på vad majoriteten gett förslag på 


	Sammanställning medborgardialog stadsparken
	Antal förslag
	Fråga 1 - Vad gör jag i parken idag?
	Fråga 2 - Vad vill jag göra i Stadsparken?
	Företagare

	Slutsatser
	Framgångsfaktorer, utvecklingspotential och metoddiskussion


