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Socialdemokraterna är representerade i följande politiskt tillsatta instanser i Kävlinge 
kommun: 

 Kommunfullmäktige 
 Kommunstyrelsen 
 Arbetsliv- och fritidsnämnden 
 Bygg- och miljönämnden 
 Omsorgsnämnden 
 Utbildningsnämnden  

Vi finns även representerade inom: 

Planutskottet, Lokala säkerhetsnämnden (pga Barsebäcksverket), KSO 
(Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan – Kävlinge, Nyköping, Varberg, Oskarshamn och 
Östhammars kommuner), IT- och Lönenämnderna (samarbete mellan Burlöv, Staffanstorp 
och Kävlinge) och Geo-nämnden (samarbete mellan Staffanstorp och Kävlinge), Finsam 
(samordningsförbund Kävlinge-Lomma), Räddningstjänst Syd (Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund 
och Malmö), men även inom Vattenråd, Revisionen, Regionen samt Tingsrätten. 

Du som vill vara med och påverka i vår kommun är varmt välkommen! 
 

 
/Socialdemokraterna i Kävlinge 
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Vi vill se att den socialdemokratiska behovstrappan fungerar fullt ut! Vad betyder det i Kävlinge och 
vad krävs? Hur behöver vi som Socialdemokrater agera för att få den att fungera? 

 

 

 

Vi bygger vår vision om utveckling och trygghet för alla utifrån den Socialdemokratiska 
behovstrappan där vård och omsorg utgör den nödvändiga grunden för att skapa trygghet i alla 
delar av livet. Det behövs även utbildning, bostäder till alla och möjlighet till arbete och försörjning. 
Och kommunens invånare ska ha goda möjligheter till en rik och utvecklande fritid, med god tillgång 
till sådant som kultur, idrott och natur. Vi ser helheten!  

Vi som parti måste hela tiden agera i enlighet med den socialdemokratiska behovstrappan för att 
kunna uppnå vår vision. Det innebär att alla beslut, inlägg och utspel måste utgå från att det är dit vi 
vill nå! Enkelt säger någon, svårt säger någon annan – hur använder vi oss av de möjligheter som vi 
faktiskt har för att visa vad vi vill? Beskrivningen av behoven är utifrån vår grundläggande 
socialdemokratiska ideologi, inget konstigt men det är just den som skiljer oss från andra partiers 
ideologi och deras agerande – och det är just den skillnaden som vi måste påvisa – hela tiden! 
Välfärden händer inte av sig självt utan kräver aktivt agerande från vår sida. 

Socialdemokraterna är ett unikt parti eftersom vi agerar tillsammans med alla parter på 
arbetsmarknaden och det är till vår fördel – om vi hanterar det rätt. Att prata med aktörer inom 
näringslivet samtidigt som vi vill utveckla den kommunala verksamheten ger oss en bred 
arbetsmarknad – där det kan finnas något för alla. Vi samverkar och samarbetar med de fackliga 
organisationerna för att stärka vårt agerande där vi har ett arbetsgivaransvar – allt för att ge våra 
kommuninvånare de bästa förutsättningarna i sitt yrkesliv och försörjningsmöjligheter, vilket även 
påverkar deras möjlighet till en god fritid och ett bra boende.  

Alla ska ha rätt till utveckling och trygghet - i skola och förskola, på fritiden, i arbetet, 
och som pensionär. Det ska finnas plats för alla, oavsett var man befinner sig i livet. 
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Det finns alltid förutsättningar att förhålla sig till: budget, skattesatser, lagar, riktlinjer, regelverk, 
valresultat, mänskliga med flera – men vi måste alltid se oss om efter den möjlighet till manövrering 
som finns – för den finns. Det kan kräva att vi agerar och tänker utanför de vanliga ramarna – men då 
får vi göra det för att nå vår vision – och det utan att tappa vår ideologi! 

100% Välkommen! Kävlinges välkända devis. Lever vi upp till det i Kävlinge? Målet är att Kävlinge 
kommun ska vara Skånes bästa boendekommun – vad gör vi för att nå dit? 

Det vi alla förväntar oss av våra kommunala politiker är att de har en framtidsvision där de ser och 
agerar för att våra kommuninvånares behov ska bli tillgodosedda. Det gör vi socialdemokrater! 

Kommunen ska erbjuda välfärdstjänster i toppklass. Det innebär att kommunen ska tillhandahålla 
välfärdstjänster med den bästa standard som går att få. Du måste kunna lita på att dina barn är 
trygga, trivs och utvecklas på bästa sätt i förskola/skola. Du måste kunna lita på att omsorgerna ger 
den bästa service, trygghet och utveckling dina nära och kära behöver. 

Ett bra boende är en förutsättning för ett gott liv. Då måste olika typer av boende finnas i 
kommunen såsom villor, radhus och lägenheter - både bostadsrätt och hyresrätt. Boendemiljöerna 
måste vara attraktiva, trygga och välplanerade. 

Kävlinge kommuns bostadsbolag KKB spelar en central roll på hyresrättsmarknaden inom Kävlinge 
kommun. KKB är kommunens viktigaste aktör på Kävlinge kommuns bostadsmarknad och måste 
därför vara i kommunens ägo. Inga utförsäljningar får äga rum om kommunens utvecklingskraft ska 
kunna bibehållas. 

För att kommunen ska kunna erbjuda kommuninvånarna att använda cykel mer måste cykelvägnätet 
fortsätta att byggas ut. Cykel är det mest miljövänliga och billigaste transportmedlet. Kävlinge 
kommun har under många år varit sparsamma med utbyggnader och nu måste utbyggnadstakten 
öka. 

Kävlinge kommun har idag en kollektivtrafik som är acceptabel, men utbudet räcker inte för att bli 
Skånes bästa boendekommun. Utbudet behöver förbättras generellt mellan orterna i kommunen 
men särskilt mellan Löddeköpinge och Kävlinge.  

Ett stort och attraktivt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är självklart för en kommun med 
ambition att vara Skånes bästa boendekommun. För våra kommuninvånare är detta en viktig del i en 
fördjupad mening med livet. Man kan säga att föreningslivet speglar kommunens själ. Fördjupade 
sociala effekter, ökad trygghet, förbättrad hälsa och miljö avspeglar sig i en kommun med en god 
kultur- och fritidssektor. Kävlinge kommun är på god väg, men mycket återstår, framförallt inom 
kultursektorn. 

Kävlinge kommun är en expansiv kommun och har varit så under lång tid. Det har inneburit att 
slitaget på natur och miljö har ökat. I kommunens planering måste betydelsen av att värna natur och 
miljö öka. Och naturen ska även vara tillgänglig för kommunens invånare. 
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Kommunens medarbetare måste erbjudas en god arbetsmiljö om kommunen ska kunna behålla, 
utveckla och rekrytera medarbetare. Det är medarbetarna som gör jobbet och producerar de 
tjänster som erbjuds kommunens invånare. Det är här kvaliteten på välfärdstjänsterna avgörs. Det 
går inte att tumma på arbetsmiljön utan att försämra kvaliteten! 

Att vara attraktiv som arbetsgivare är en förutsättning för att bli Skånes bästa boendekommun. 
Medarbetarna måste känna sig uppskattade. Alla måste uppleva att de utvecklas och trivs. 
Kommunen måste erbjuda lönenivåer som gör att man kan behålla och rekrytera alla de 
medarbetare som behövs. 

Vi Socialdemokrater vill att kommunen ska ta ansvar för alla kommunens invånare. Därför ska 
omsorg, förskolor, skolor, gatu- och parkskötsel osv i första hand bedrivas i kommunal regi. Bara så 
säkrar vi en demokratisk insyn och kan ta ett samlat ansvar. Att bedriva verksamheterna i kommunal 
regi ger bättre möjligheter att samordna och koordinera resurser och att parera förändringar i 
samhällsutvecklingen.  

Att bedriva kommunal verksamhet är inte gratis. Verksamheten finansieras via kommunalskatt, 
avgifter och statsbidrag. Verksamheter ska bedrivas effektivt och ett sunt ekonomiskt och 
ifrågasättande tänkande måste tillämpas. Utgångspunkten är att agerandet måste vara bra för 
kommunens invånare. 

Som kommuninvånare betalar man kommunalskatt. Nivån på denna sätter också nivån för vad 
kommunen har råd med. Kävlinge har bland de lägsta skatterna i landet. Det innebär att kommunens 
verksamheter måste kosta mindre. Skatten sätter gränser för vad kommunen har råd med. 

Därför anser vi Socialdemokrater att man måste kunna diskutera skattenivån i samband med en 
finansiering av kommunens budget. 

Kom ihåg – detta är ett levande dokument och kan komma att ändras under tiden som vi arbetar 
vidare tillsammans!  

 

2040 är långt borta men ändå inte.  

På sidorna som följer presenterar vi dels de frågor som kommer att stå i fokus inför 2022, dels vad vi 
vill lite bredare och på längre sikt inom områdena Arbetsliv och fritid, Byggnationer och miljöer, 
Omsorg respektive Utbildning.  

En viktig del i framtagande av denna vision har även varit arbetet med Kävlinge kommuns nya 
översiktsplan. Den processen har varit viktig för oss, för då har vi har fått visa var och hur vi tänker att 
Kävlinge kommun ska utvecklas – eller bevaras. I bilaga till detta dokument finns en sammanfattande 
tabell över våra inspel i arbetet med översiktsplan 2040. 

Tanken är att det vi skriver här ska genomsyra allt vårt arbete i både förtroendeuppdrag i kommunen 
och i valkampanjer. Det ska gå att se den röda tråden! 
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Alla ska ha möjlighet till egen försörjning. 

Vårt föreningsliv ska ha god tillgång till lokaler att utöva sin verksamhet i och ha ekonomiska resurser 
för att aktivera både unga och gamla. 

Lägre avgifter i Kulturskolan så att fler av våra ungdomar får möjlighet att delta. 

Biblioteken ska ges möjlighet och resurser att vara en central del av vårt samhälle och bildningen av 
dess invånare, inte minst i samverkan med de lokala skolbiblioteken. 

Vid förtätning av bostadsområden ska befintliga grönområden inkluderas så långt som möjligt. 

Havskusten och vattendragen ska göras tillgängliga. 

Ur trygghets- och säkerhetsaspekt ska alla gator och gång- och cykelvägar vara belysta.  

Källsortering av hushållsavfall ska kunna göras i direkt anslutning till bostaden, detta kräver 
flerfraktionskärl. 

Boende inom omsorgen ska bedrivas i kommunal regi och vara av god kvalitet samt finnas så långt 
möjligt inom hela kommunen. Den enskilde ska ha rätt att leva sitt liv till fullo.  

Det ska finnas boendeformer för olika faser i livet. Det ska finnas attraktiva trygghetsboenden där 
det sociala och aktiviteter får plats.  

Det kommer framöver att vara en ökande brist på personal. Hjälp av teknik och artificiell kompetens 
som hjälpmedel är en nödvändighet. Rätt använd är tekniken ett stöd och hjälp i personers vardag. 

De kommunala restauranterna ska utvecklas till attraktiva mötesplatser med möjligheter till skilda 
hälsofrämjande aktiviteter och ska så långt möjligt finnas inom hela kommunen. 

Kävlinge ska erbjuda en förskola, grundskola och gymnasium som ger barn, elever och studenter 
möjlighet att förverkliga sina drömmar.  

Vi vill se en förskola/skola som ger goda kunskaper och lägger grunden för fortsatta studier, med 
mindre barngrupper/skolklasser, kompetent personal och med starka skolbibliotek.  

Vi vill ge våra kommuninvånare en trygg skola med fler vuxna och med utbildad förskole-, 
skol- och fritidspersonal utifrån utbildningens behov.  

Vi vill se en skola som kompenserar för olika förutsättningar, med en stärkt elevhälsa, läxhjälp etc och 
med fler yrkeskategorier i förskolan/skolan. 

Vi vill se en skola som på bästa sätt har förberett eleverna för att lyckas med sina gymnasiestudier.  
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Att trivas i sin vardag är en förutsättning för god hälsa och individuell utveckling. Det ska finnas olika 
forum, beroende på var man är i livet. Vägen till målet kan se olika ut för olika individer men 
gemensamt för alla är förväntningar på närhet till arbete, skola och förskola men också till 
fritidsaktiviteter, natur och parker, vårdcentraler och sjukhus samt goda pendlingsmöjligheter.  

Socialtjänsten ska vara ett stöd till kommunens invånare när behov uppstår. En förutsättning för att 
kunna känna trygghet är att det finns samhällsbärande funktioner om något inträffar. Genom att 
känna trygghet ökar möjligheten att kunna fortsätta utvecklas, trots de hinder som uppstår på vägen. 
För Socialdemokraterna är det en självklar rätt att få det stöd man behöver, oavsett vem man är. En 
förutsättning är att verksamheternas förebyggande arbete fungerar i alla led. 

Vuxenutbildningen ska vara inriktad på att stödja eleven att nå målet att bli anställningsbar. Genom 
att visa vilka möjligheter som finns underlättar vi också för individen att göra val som är hållbara inför 
framtiden.  

Arbetsmarknadsenheten ska utvecklas till en kommunal arbetsförmedlingsaktör. De kontakter man 
kan bygga upp tillsammans med det lokala näringslivet är viktigt, för den enskilde såväl som för 
bygden, de lokala företagen och verksamheterna. Hela samhället vinner på samverkan.  

Att stödja våra föreningar med resurser som t ex tillgång till lokaler som fungerar för alla och genom 
ekonomiskt stöd är viktigt för att ge föreningarna och dess ledare förutsättningar att erbjuda en 
varierande och utvecklande fritid. En växande kommun måste också ta hänsyn till att resurser i form 
av idrottshallar, badhus, bollplaner och övriga anläggningar behöver utökas i motsvarande mån.  

Våra natur- och strövområden samt gång- och cykelvägar i samtliga delar av kommunen ska 
underhållas och utvecklas. Vi vill möjliggöra ett rikare friluftsliv genom att främja tillgången till bad, 
lek, promenader och avkoppling vid våra vatten, med exempelvis broar, badplatser, gångstråk, 
bryggor m m. Vi vill t ex att det ska gå att ta sig längs med ån mellan Kävlinge och Löddeköpinge. 

Biblioteken har ett stort folkbildningsuppdrag som ska stödjas. Det är därför viktigt att de ges 
möjlighet att även i framtiden erbjuda olika forum för olika intressegrupper. Det kan vara workshops 
och föreläsningar med olika teman men också sagoläsning och språkstöd, precis som idag. Vi vill 
bibehålla den goda bibliotekskulturen som råder idag men också utveckla den så att verksamheten 
kan bli en ännu starkare kraft i utvecklingen av vårt samhälle och tillgänglig för alla. 

Kulturskolan är en fantastisk verksamhet för alla våra kreativa ungdomar som vill utvecklas 
konstnärligt och musikaliskt. Det är därför helt orimligt att inte alla ungdomar får den möjligheten 
idag. Genom de höga avgifterna utestängs många ungdomar från möjligheten att utvecklas inom de 
områden de vill. Vi vill sänka avgifterna.   

Kommuninvånarna i centrum med möjlighet till individuell utveckling 
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All kommunal verksamhet ska uppfylla nationellt och internationellt uppsatta målsättningar gällande 
klimat och miljö och kommunens invånare ska ges goda förutsättningar att leva ett tryggt, hållbart 
och rikt liv. 

Utifrån förväntad befolkningsutveckling krävs byggande av 6 500 nya bostäder till år 2040. För att 
bevara jordbruksmark och bygga i kollektivtrafiknära lägen måste en betydande del av ny 
bebyggelse göras genom förtätning. Nyetablering av bostäder och verksamheter ska huvudsakligen 
ske genom förtätning. Vid förtätning är det viktigt att behovet av bostadsnära grönområden 
tillgodoses. 

KKBs befintliga och tillkommande bostadsbestånd ska inte säljas ut. Bolagets befintliga bostäder ska 
vårdas och klimatanpassas. Vi ska även värna våra folkparker och de få äldre byggnader vi har kvar. 

Ungdomsbostäder/studentboende ska finnas kollektivtrafiknära i flera orter. 

Åkermark klass 8 eller högre ska inte exploateras eller fragmenteras.  

Allt hushållsavfall ska kunna källsorteras i anslutning till, eller i nära anslutning till, bostaden. 

Vatten- och avloppskapaciteten i de västra kommundelarna behöver ses över. 

Vi ska skydda och förvalta värdefulla områden och arter och möta människors behov att använda 
naturen. Vi ska t ex värna våra fiskevatten och fiskarnas lekplatser. 

Kävlinge kommun har brist på naturmark och låg andel av allemansrättslig mark. Detta till trots finns 
det pärlor såsom hav, åar, mossar, rikkärr, rödlistade arter m m. Dessa värden ska skyddas samtidigt 
som vårt behov av att möta naturen tillgodoses.  

Kävlinge kommun ska ha ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Ur trygghets- och säkerhetsaspekt 
ska dessa i likhet med gator vara belysta. Vi ska se till att våra barn och ungdomar kan cykla till och 
från sina förskolor, skolor och fritidsanläggningar på ett säkert sätt. 

Kommunens tre järnvägsstationer ska kunna nås via kollektiv matartrafik. 

Vi ser ett behov att avlasta sträckan mellan Kävlinge och Löddeköpinge via Hög. Nya byggnationer, 
flytt av simhall och ökad befolkningsmängd ökar belastningen. En ny vägsträckning behöver utredas. 
Även förbifarter runt Löddeköpinge och Kävlinge behöver ses över, bland annat med tanke på 
genomfart inom kommunen vid avstängning av E6:an.  

En infrastrukturnämnd ska inrättas. Omställningen till ett hållbart samhälle är helt nödvändigt för att 
klimatförändringar inte ska leda till allvarliga konsekvenser. Detta kommer att ställa stor fokus på 
infrastrukturfrågor globalt, nationellt men även lokalt. Då krävs en sammanhållande kraft. 

Frågor som en infrastrukturnämnd skulle kunna hantera är till exempel: trafiksäkerhet, gång- och 
cykelvägar, lekplatser, bredband, kollektivtrafik, skötsel av gata/park i kommunal regi, avfallsfrågor 
med mera.  

Hållbarhet och tillgänglighet är nyckelorden när vi värnar klimat och miljö 
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Boende inom omsorgen ska bedrivas i kommunal regi och vara av god kvalitet samt finnas så långt 
möjligt inom hela kommunen, och vara centralt belägna i kommunens större orter. Den kompetens 
som finns i organisationen ska användas och utvecklas utifrån verksamhetens behov. Rätt kompetens 
på rätt plats skapar bra kvalitet i verksamheten. RAK (Rätt Använd Kompetens) kommer därför att bli 
extra viktig i Kävlinges kommunala verksamheter! 

Hälso- och sjukvården har i framtiden förmodligen fått kunskaper som gör att vissa idag rådande 
sjukdomar inte längre finns, eller går att bota. Detta i sin tur ger konsekvenser för hur kommunen ska 
planera, bygga och utforma bostäder. 

De äldre kommer att bli ännu fler än idag. Det ska därför finnas en god framförhållning med olika 
boendeformer för olika faser i livet. Det kommer att fordras olika boendealternativ och mer 
individanpassning. Den enskilde ska ha rätt att leva sitt liv till fullo och då ska samhället så långt 
möjligt ge det stöd som varje individ behöver.  

Den kommunala LSS verksamheten, dvs stöd och service till funktionshindrade, kommer med all 
säkerhet att se annorlunda ut om 25 år, med andra krav och behov. Gruppbostäder kommer att 
behöva byggas på ett annat sätt, och stödet och metodiken förändras för att möta målgruppen.  

Kävlinge kommuns verksamheter ska ligga i framkant inom utvecklingen av omsorg. 

Det ska finnas attraktiva trygghetsboenden där det sociala och aktiviteter får plats. Måltiden måste 
alltid få stå i centrum. Kollektivboende, dvs att bo tillsammans med andra, är ett sätt att kombinera 
det privata levernet med en ökad gemenskap. Att erbjuda kommunala kollektivboenden är ett sätt 
att möta äldres isolering. Tillsammans med sina grannar tar man ansvar för huset och de 
gemensamma aktiviteterna. Detta ger en aktiv tillvaro med social trygghet och för de personer det 
passar kan det ur ett hälsoperspektiv ses som en av förebyggande åtgärd. Det ska även finnas 
vårdboende när det inte längre är möjligt att vårdas i egna hemmet.  

Kommuninvånarnas behov ska tillgodoses genom behovsstyrd arkitektur samt tekniksmarta och 
miljövänliga bostäder och genom att hyresrätter, villor, bostadsrätter byggs blandade i samma 
område. Vi ska ha attraktiva mötesplatser fyllda med aktiviteter. 

Kommuninvånarna ska kunna bo kvar i sina invanda miljöer så länge som möjligt. Det egna hemmet 
kommer för de flesta att utgöra basen för alla service och sjukvårdstjänster. Detta blir möjligt med 
hjälp av teknik och artificiell intelligens. Vi måste även anpassa all vår verksamhet utifrån nya 
förutsättningar och behov där tekniken är ett naturligt hjälpmedel. 

 

  

Alla ska, med rätt stöd, kunna leva sitt liv till fullo. 
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En utbildning som ger goda kunskaper i en trygg miljö, där alla oavsett förutsättningar har möjlighet 
att förverkliga sina drömmar. Det krävs uthålligt arbete för att göra Kävlinge till en mer attraktiv 
boendekommun genom långsiktig förstärkning av satsningar på vår förskola och skola. Även 
gymnasie- och vuxenutbildning är en viktig del i detta arbete. 

Vi vill ge barn och elever likvärdiga möjligheter att lyckas i förskolan och skolan. Inga barn eller 
elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste 
förskolan eller skolan är bra oavsett vem du är eller var i kommunen du bor. En trygg och modern 
barnomsorg är öppen och tillgänglig när föräldrar arbetar, men även vid arbetslöshet och 
föräldraledighet. Det ska även finnas en Öppen förskola i både de östra och de västra 
kommundelarna. 

Eleverna i skolan och gymnasiet ska ges de bästa förutsättningarna för att nå sin mål. Våra 
verksamheter ska fokusera på kunskap och bildning. Vår personal ska bemötas med respekt och ges 
goda arbetsvillkor. De ska kunna fokusera på sin undervisning i en förskola eller skola som präglas av 
ordning och studiero. Det ska finnas en god organisation med välutbildad personal och med rätt 
kompetens som bedriver undervisning i anpassade grupper och med det pedagogiska stöd och 
andra resurser som krävs för att kompensera för elevers olika förutsättningar. Vi ska skapa utrymme 
för ett gott ledarskap, skapa en god arbetsmiljö och erbjuda stimulans och utveckling för 
personalen.  

Väl genomtänkta förskole- och skolmiljöer stimulerar inte bara inlärning utan skapar också trygghet 
och förutsättningar att utveckla nära relationer, där även skolbiblioteken samt teknikens utveckling 
spelar en viktig roll för att varje barn och elev ska ges möjlighet att uppnå sina drömmar. 

Det ska finnas lika tillgång till en god utbildning, meningsfull fritid och en drogfri miljö för alla. 
Barnens möjlighet till delaktighet och inflytande ska utvecklas. Alla ska känna sig trygga, oavsett om 
det är i klassrummet, omklädningsrummet eller på skolgården. Vi kommer aldrig acceptera 
mobbning eller diskriminering. 

Alla elever ska kunna klara av grundskolan – men alla har olika behov och förutsättningar för att nå 
dit. Barn som har svårt att nå kunskapsmålen ska tidigt erbjudas kompletterande undervisning och 
regelbunden uppföljning både i förskolan och i skolan. Barn lär sig i olika takt och har olika möjlighet 
till stöd hemifrån. Inget av detta ska få begränsa en elevs möjlighet att klara skolan, därför ska varje 
skola erbjuda den läxhjälp och annat stöd som behövs. Vi vill bland annat se en förstärkt Elevhälsa 
som satsar på förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter för att öka välbefinnandet bland våra 
barn och ungdomar. 

Vi vill utveckla samverkan mellan fritidshem och föreningsliv så att barn och elever kan få ägna sig åt 
fritids-, idrotts- och kulturaktiviteter på eftermiddagarna, i mindre grupper där det behövs, för att ge 
alla elever en meningsfull fritid och en möjlighet att prova på många olika aktiviteter. 

  

En utbildning för den bästa framtiden.  
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 Socialdemokraternas inspel i översynen av ÖP 2040 - 2020-05-27 
 

Med en planerad befolkningstakt på ca 1,5% per år i enlighet med Förtätningsstrategin 
 

Kustlinjen Åar/Vattendrag/ 
Bäckar 

Huvudort Kävlinge Serviceorter Riksintressen Infrastruktur Samhälls-byggande 

Värna Vikhög Fiskevattnet 
Fiskarnas 
lekplatser 

Äldre byggnader Orter med lokal 
betydelse 

Naturmiljöer 
Kulturmiljöer 
Jordbruksmark 

Kollektivtrafik 
inom 
kommunen 

Kultur-, fritids- och 
idrottslivet 

Utveckla  Barsebäcks-
hamn 
 
Barsebäcks 
strand/bad 

Tillgängligheten 
med exempelvis 
broar, badplatser, 
gångstråk, 
bryggor mm för 
att möjliggöra ett 
rikare friluftsliv 
 
 

Kävlinge/Furulund 
till en 
sammanhängande 
och fungerande 
ort 
 
Åstaden 
 
Vikenområdet 
 
student/ 
ungdomsboende 
 
Förtätning:  
Floraområdet, 
Hemköpskvartere
n, Korsbacka 
 
Centrum 
 

Stations- och 
kollektivtrafiknära 
Dösjebro och 
Furulund samt  
Löddeköpinge 
genom förtätning 
 

Idrotts- och 
friluftsliv i skog 
och vid hav och 
vattendrag 
 
 

Gång- och 
cykelleder/nät 
Bredband 
Sophantering 
Kollektiv 
pendling 
Superbussar 
Befintliga 
parker  
Gaturum 
Å-broar 
Gröna miljöer 
Hantering av 
värmestrålning 
Hantering av 
skyfall 
VA 

Äldreboenden 
/särskilda boenden 
och LSS-boenden 
centrumnära 
 
Lokalt 
näringsliv 
 
Ungt företagande 
 
Förskolor 
Skolor 
Fritidshem/ 
fritidsgårdar 

Förvalta Skydda 
befintliga 
Natur-
områden 
 

Dammar, kvarnar 
och våtmarker 

Kävlinges historia Hofterup/Ålstorp/ 
Henkelstorp 

Energi- och 
effekt-
produktion  
(Barsebäck) 

VA Kommunala 
fastigheter/ 
anläggningar 

 

 


