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perspektiv. Tidshorisonten är år
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4 Kommunens utvecklingsstrategi
Öresundsregionen, i vilken Kävlinge ingår, är för närvarande den snabbast växande regionen i Sverige. Kommunerna inom regionen förväntar sig en snabb tillväxt under
den närmaste 20-årsperioden. Kommunens översiktsplan
ska därför ha en god beredskap för ett ökat bebyggelsetryck.
Kommunens planeringsstrategi för att möta utvecklingen
har sammanfattats i följande punkter;
1. God livsmiljö
2. Attraktiv boendekommun
3. Utvecklad kommunal service
4. Bra företagsklimat
5. Utvecklad besöksnäring
6. Balanserad tillväxt
7. Hållbar utveckling - Goda kommunikationer

4.1 God livsmiljö
Det viktigaste målet för Kävlinge är en god livsmiljö för
kommunens invånare. För att nå detta krävs en planering
som utgår från människors olika levnadsvillkor och som
inbjuder till medverkan och delaktighet.

Livsmiljö

Kvaliteten på våra boendemiljöer diskuteras ofta. Med
begreppet livsmiljö vill kommunen tydliggöra att utgångspunkten för samhällsplaneringen i kommunen ska vara att
skapa goda livsmiljöer, dvs inte bara attraktiva bostäder
utan hela den omvärld som vi dagligen lever våra liv i och
som är viktigt för vår hälsa och välbefinnande.
Planeringen ska skapa förutsättningar för ett rikt socialt
liv och utveckla nya intressanta mötesplatser och stråk.
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Barns och ungdomars delaktighet i samhällsplaneringen
behöver underlättas och stödjas. Likaså ska trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder främjas i
planeringen. Kommunens naturmiljöer bidrar i hög
utsträckning till kommunens attraktivitet som bostadsort.
Det är därför viktigt att utveckla närrekreationsområden i
nära anslutning till bostäderna.

Möjlighet till möten
Ett levande centrum har stor betydelse som social
mötesplats och för att vi kan känna en identitet och
stolthet över vår hemort. Framväxten av köpcentra som
Center Syd har, förutom att de innebär kommersiell
service, skapat nya mötesplatser för människor både
inom och utanför kommunen. Det är dock viktigt att
ortens möjligheter inte enbart består av kommersiella
mötesplatser, utan även offentliga rum tillgängliga för
alla under dygnets alla timmar. Bra exempel på ickekommersiella mötesplatser utan krav på motprestation
är biblioteken. Andra exempel är öppna förskolor,
fritidsgårdar, dagcentraler m.m. Mötesplatser är viktiga att
ta med i planeringen av nya områden eller då befintliga
områden förändras. Parker, torg och naturområden måste
också planeras utifrån ett sådant syfte. Dessa mötesplatser
måste skapas med ett tillgänglighetsperspektiv och
inbjuda till en meningsfull anledning att besöka
mötesplatsen. En mötesplats erbjuder social gemenskap,
men även miljöombyte och kanske fysisk aktivitet. Den
förmedlar samtidigt upplevelser och något att berätta om.
Det är viktigt att stärka tätorternas centrum som mötesplats. Detta gagnar även den småskaliga centrumhandeln,
vilket är viktigt för att kunna erbjuda kommuninvånare
utan möjlighet eller intresse av att ta sig till ett mer externt
handelscenter, kommersiell service nära sitt boende.

Vi har alla olika möjligheter att ta oss fram i samhället.
Det kan bero på t.ex. fysiska funktionshinder eller
upplevd eller faktisk otrygghet. Det är viktigt att ständigt
jobba med tillgänglighetsfrågorna i kommunen. Plan- och
bygglagen ställer sedan 2001 dessutom krav på att enkelt
avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska
undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler
dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna
platser.

Ett rikt kulturliv
Kultur är allt vi gör - hur vi kommunicerar, våra traditioner och religioner, våra kreativa uttrycksformer och
allt som ger oss identitet och skapar mening. Att bevara,
levande-göra och öka intresset för kulturarvet och den
lokala kulturen bidrar till en känsla av sammanhang och
tillhörighet i kommunen.
Kulturen möjliggör personlig utveckling, stimulerar till
kreativitet och nytänkande och är nödvändig för vår hälsa.
Tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud är därför en
grundläggande del i en attraktiv boende- och livsmiljö.
Kultur- och fritidslivet påverkar den sociala, kulturella
och ekonomiska utvecklingen av kommunen som helhet.
Med stöd av kultur kan man arbeta med frågor som jämställdhet och mångfald på ett konstruktivt sätt. Satsningar
på kultur inom vården kan på sikt minska kostnader för
vården, och kulturen kan ha liknande effekter även inom
andra områden.
Det är viktigt att skapa attraktiva och tillgängliga mötesplatser för kultur, demokrati och yttrandefrihet. Likaså
är det viktigt att erbjuda berikande kulturupplevelser och
kulturaktiviteter, kunskap och lärande. Ett tillgängligt
kulturliv ska gälla för alla barn, unga och vuxna.

Rekreation och friluftsliv

Kävlinge har en lång kustzon med stora naturintressen.
Kustzonen, Järavallen, Furulunds fure och ådalarna är av
särskilt intresse att utveckla för rekreation.

Kommunens naturmiljöer bidrar i hög utsträckning till
kommunens attraktivitet som bostadsort. Det är viktigt
att utveckla närrekreationsområden i nära anslutning till
bostäderna. I samband med den fortsatta utbyggnaden av
Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge kommer Kävlingeåns/Löddeåns betydelse som närrekreationsområde att öka
i betydelse. Det är även angeläget att uppnå en bra balans
mellan behovet av tillgänglighet för allmänheten och
behovet av att skydda värdefulla naturintressen. Det finns
behov av en samlad syn på natur- och rekreationsintressen
vilket kan ske genom upprättandet av ett grönstrukturprogram.

En trygg och säker kommun

Kommunen ska kunna erbjuda nya bostäder inom attraktiva områden.

Attraktiva boendemiljöer
Kommunen ska kunna erbjuda olika boendealternativ i
attraktiva lägen. Bra pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik blir en allt viktigare fråga för bostadssökande vid
valet av bostad. Likaså är bra skolor och uppväxtmiljöer
för barn en viktig faktor vid valet av bostadsort. Genom
utbyggnaden av Östra Centrum skapas en ny levande
stadsdel i Kävlinge centrum med närhet till kollektivtrafik, arbetsmöjligheter, kommunal service och närrekreation. På sikt kan kommunen även erbjuda bostäder vid
havet vid Barsebäck Sjöstad, nära bad, naturområden och
rekreationsmiljöer, då Barsebäcksverket avvecklats.
Den nya bebyggelsen ska upplevas som ett positivt tillskott i miljön och bidra till att stärka kommunens identitet
och attraktivitet som bostadsort. Vid utformningen av
nya bostadsmiljöer ska en modern nyskapande arkitektur
eftersträvas. Den lokala byggnadstraditionen kan med
fördel fungera som inspirationskälla för det nya. Den nya
bebyggelsen skall anpassas till platsens förutsättningar
med beaktande av kultur- och naturvärden i omgivningen.
En annan viktig del av bebyggelsemiljön är den offentliga
konsten. Konstnärliga utsmyckningar bidrar till att skapa
miljöer som är attraktiva, såväl utomhus som inomhus i
offentliga byggnader.

Variation i boendet

Blandade upplåtelseformer och offentliga rum som inbjuder till möten är viktiga. De mindre barnen ska ha en
trygg närmiljö att utvecklas i, större barn och ungdomar
ska kunna röra sig fritt. Äldre personer och människor
med funktionshinder ska ha möjlighet till ett rikt vardagsliv vad gäller upplevelser och delaktighet i samhället.
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Idag bor de flesta kommuninvånarna i Kävlinge i småhus, ungefär tre fjärdedelar av bostadsbeståndet består

av småhus. Enligt Strukturbild Skåne hyr (år 2004)
drygt en fjärdedel sin bostad i Kävlinge kommun.
Flerbostadshusen finns framförallt i de större tätorterna,
dvs Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge. Boende på
landsbygden är populärt och det finns ett intresse för
utbyggnad av hästgårdar. De som flyttar till kommunen
är främst småbarnsföräldrar som vill bo närmare naturen,
men ändå på pendlingsbart avstånd till Malmö-Lund.
Ny bebyggelse måste kunna införlivas på ett naturligt sätt
i samhällena utan att det uppstår negativa konsekvenser
i form av kategoriseringar, segregation och utanförskap.
Nyproduktion av bostäder bör omfatta ett allsidigt
bostadsutbud med god tillgänglighet samt blandade
upplåtelseformer lämpade för alla. Bostadsbebyggelse
bör varieras med såväl flerbostadshus som gruppbyggda
småhus och tomter för enskilt byggande. Olika bostadsformer är även viktigt för att undvika segregerade
områden. Kävlinge, Furulund och Dösjebro är av särskilt
intresse för utbyggnad pga. tillgången till pågatåg/
kollektivtrafik.

Kommunens ställningstagande
• Skapa fler offentliga mötesplatser med god
tillgänglighet som möjliggör umgänge över 		
generationsgränserna.
• Verka för trygghet och säkerhet i de offentliga
rummen.
• Skapa spännande, välplanerade boendemiljöer
som stimulerar till kreativitet och möten.
• Ge möjlighet för nya bostäder nära havet vid
Barsebäcks by, Barsebäckshamn samt
Barsebäcks sjöstad.
• Prioritera kollektivtrafiknära bostäder.
• Utveckla miljöer för närrekreation.
• Främja kvarboende på respektive ort när
ändrade boendebehov föreligger, genom att
verka för blandad bebyggelse och blandade
upplåtelseformer.
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Grundläggande för en god livsmiljö är att invånare och
besökare i kommunen känner sig trygga och att säkerheten är god i kommunen. Det är därför viktigt att dels
arbeta för att minska brottsligheten och att upplysa om
risker i olika sammanhang, dels att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i våra offentliga miljöer genom
t.ex. medveten ljussättning och utformning av gång- och
cykelvägar. Kommunens lokala brottsförebyggande råd
arbetar idag aktivt med olika insatser. Det installeras övervakningskameror på ett flertal skolor samt vid stationen
och information om olika säkerhetsfrågor finns på kommunens webbsida och tidningen Kävlinge nya.

4.2 Attraktiv boendekommun
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4.3 Utvecklad kommunal
service
En grundläggande faktor för att kommunen ska kunna
erbjuda attraktiva livsmiljöer till befintliga och nya kommuninvånare är ett rikt utbud på kommunal service i form
av skola, vård och omsorg samt kultur och fritid.
Kävlinge kommun har en kraftig befolkningstillväxt, och
kommunen har idag svårt att hinna utveckla servicen i takt
med utbyggnaden. Med en långsiktig planering blir det
möjligt att möta dessa behov.

Förskola och skola
Genom att erbjuda förskolor och skolor av hög kvalitet på
strategiska platser i kommunen tillgodoser man ett av de
krav man som boende kan ha på en attraktiv bostadsort.
År 2009 fanns det 17 kommunala förskolor och 3 enskilda
förskolor med totalt ca 2200 barn. Vid samma tidpunkt
går ca 3600 elever i grundskolan och de fördelas främst
mellan de elva kommunala skolor och de friskolor som
finns i kommunen. Två av de kommunala skolorna är
inriktade på årskurs 7-9, medan de övriga erbjuder skola
från förskoleklass upp till årskurs 6.

efterfrågan på förskoleplatser, har behovet av nya lokaler
tillgodosetts genom tillfälliga moduler.

behov av kringlokaler till skolan såsom idrottshall, matsal,
samlingssalar, skolbibliotek osv. som måste beaktas.

Det kommer att finnas behov av fler skolor
och förskolor

Vård och omsorg

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet
barn i åldern 1-5 år att minska något fram till 2014, för att
därefter börja öka igen. Ca 89% av barn i åldern 1-5 (6) år
nyttjar plats i förskola och familjedaghem. Fler nya permanenta förskolelokaler planeras för att ersätta moduler
och de beräknas vara klara 2009-2010.
Åldersgruppen 6 – 15 år förväntas öka linjärt fram till
2017, då antalet skolbarn ökat med ca 1000. Detta motsvarar 40 – 50 normalstora klasser. Därefter förväntas
inte antalet skolbarn öka mer, utan stannar på ca 4600
elever under resten av planperioden. Troligtvis kommer
det att behövas 3-4 nya skolor och dessa blir troligen belägna i Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Hofterup.
Markreservat för förskola/skola finns med i den fördjupade översiktsplan för Hofterup-Ålstorp som antagits
av kommunfullmäktige 2009-03-26. Markreservat för
förskola/skola i Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge
bör behandlas i föreslagna fördjupningar av översiktsplanen för Kävlinge-Furulund och Löddeköpinge. Med det
ökande behovet av undervisningslokaler följer också ett

Barsebäck Montessori i Barsebäcks by är en fristående
skola med förskola och skola årskurs F-5, som genom
byggnation av nya lokaler i byns nordöstra del planerar
att utöka sin verksamhet till att omfatta årskurs F-9.
Friskola i Lödde AB har hösten 2009 startat en friskola i
Löddeköpinge med namnet HC Education. Fullt utbyggd
beräknas skolan ha ca 300 elever i årskurs F-9.
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Handikappsomsorgen fortsätter att öka i omfattning. De
vanligast förekommande insatserna är daglig verksamhet,
bostad med särskild service för vuxna och personlig
assistans enligt LSS. Även andelen barn och vuxna
(upp till 22 år) med behov av omsorg ökar. I de flesta
kommuner ökar antalet personer som får hemtjänst och
hemsjukvård. Delvis beror detta på att andelen äldre
ökar men också att förskjutning av vårdansvar skett från
regioner/landsting till kommunerna. En äldreboendedelegation har för närvarande uppdrag att föreslå åtgärder
för att stimulera skapande av bostäder/boendemiljöer
anpassade för äldre.
Idag finns flertalet äldrebostäder och LSS-bostäder i
Kävlinge tätort. Behovet av ytterligare bostäder är störst i
Löddeköpinge i dagsläget. Befolkningsprognosen visar att
framöver kommer ökning av äldre vara störst i Kävlinge.

Förutsättningarna för förskolans och skolans kvalitet är
tillgången till ändamålsenliga och utmanande lokaler.
Framförallt när det gäller förskolan finns idag en brist på
permanenta lokaler. För att snabbt kunna möta den ökade
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Samhället har ett ansvar för att tillgodose behovet av
boende, service, daglig tillsyn, gemenskap, aktiviteter
och förflyttningsmöjligheter hos människor som till följd
av sjukdom, ålderdom eller funktionshinder har svårt att
tillgodose dessa behov själv. Enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), ska personer
med omfattande och varaktiga funktionshinder garanteras
goda levnadsvillkor. De ska få den hjälp de behöver i det
dagliga livet och de ska kunna påverka vilket stöd och
service de får. Insatser för särskilt stöd och service enligt
LSS är bl.a. bostad med särskild service för vuxna eller
annan anpassad bostad med service och daglig verksamhet.

Kommunal service
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Framtiden kräver mer vård och omsorg

Vård och omsorg

Häljarp

Befolkningsprognosen visar att antal personer 65 år
och äldre kommer att öka under perioden 2010-2017
med 1274 personer. Idag bor 3% av denna åldersgrupp i
särskilt boende och 14% har hemvård i ordinärt boende.
Med antagande att samma fördelning kommer att gälla
kommer behoven se ut enligt figur 7.
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Figur 7. Tabellen visar hur antalet kommuninvånare över
65 år ökar under de närmaste åren och därmed ökat antal
personer med behov av särskilt boende eller hemvård i
sitt vanliga boende. Tabellen visar alltså ökningen jämfört
med idag.
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Det är dock inte bara andelen äldre som ökar i samhället
utan även andra åldersgrupper som behöver särskilt stöd
av insatser/boende kommer att öka. Av handikappomsorgens inventering i kommunen framgår att det finns behov
av att utöka antalet LSS-bostäder inom den närmaste
tioårsperioden. Med de uppgifter vi har i dag är det rimligt
att planera och budgetera för en ny gruppbostad vartannat
år fram till 2015. Ca 40 personer kan komma att behöva
LSS-boende och daglig verksamhet under åren fram till år
2015.

Även personer med psykiska funktionshinder har ökat de
sista åren. Kommunerna har från 1 september 2008 fått
nytt ansvar för dem som har öppen psykiatrisk tvångsvård. Kommunen bör planera för ytterligare boende för
denna grupp under planperioden.
Det är viktigt att handikappbostäder integreras i framtida
bostadsområden i kommunen. I planeringen bör också
hänsyn tas till boenden med olika inriktning.
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Kultur och fritid
Kulturen

Tillgång till ett rikt kulturliv är grundläggande för en
god livsmiljö. Kommunen erbjuder kommuninvånarna
tillgång till bl.a. bibliotek, kulturverkstad, musikskola,
samlingslokaler och öppen fritidsverksamhet. Det bör
också finnas anpassade lokaler för utställningsverksamhet
för att möjliggöra arbete med bl.a. den offentliga konsten.
Biblioteken har en central roll genom förmedlande av
media, information och kultur samt att stödja det livslånga
lärandet och att göra informationstekniken tillgänglig för
alla åldrar. Kommunens bibliotek finns i Kävlinge och
Löddeköpinge. Det finns ytterligare behov av lokaler
för kulturaktiviteter i såväl Kävlinge som Löddeköpinge
tätorter.

Idrott
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Förutom större idrottsanläggningar finns mindre
anläggningar, motionsslingor och liknande. Det
är angeläget att det skapas mindre anläggningar i
närheten av bostäder, som i första hand bör tillgodose
medborgarnas behov av spontanverksamheter. De kan till
exempel innehålla möjligheter till bollspel, skateboard,
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inline och boccia. Det är viktigt att dessa anläggningar
är lätt tillgängliga för alla kommuninvånare. Trygga
och säkra cykelvägar bör leda till idrottsplatser och
fritidsgårdar så att äldre barn själva kan ta sig dit från
sitt hem. Mindre barn bör ha tillgång till lekplatser och
enklare idrottsanläggningar som t.ex. en liten fotbollsplan
i sin närhet.

Kommunens ställningstagande
• Den stora bostadsutbyggnaden kommer
ställa krav på utbyggnad av bra samhälls- och
närservice. Kommunen ska vid kommande
fördjupningar av översiktsplanen se över
tillgängligheten till och utbudet av kommunal
service. Där behov finns av utökad service ska
detta vägas in tidigt i planeringen.
• Det kommer finnas behov av fler förskolor och
skolor, av mer vård och omsorg samt ytterligare
lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter.
• Socialtjänsten skall i ett tidigt skede medverka
i samhällsplaneringen för att kunna påverka
utformningen av nya och äldre bostadsområden.
Boende för äldre och funktionshindrade
ska integreras i framtida och befintliga
bostadsområden.
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Kommunen ska kunna erbjuda kommuninvånarna
förutsättningar att uppnå god hälsa. Det är viktigt
att det går att leva ett fysiskt aktivt liv. Då det gäller
idrottsaktiviteter erbjuder kommunen tillgång till olika
anläggningar. Det är främst den organiserade idrotten som
bedrivs i idrottsanläggningarna. Oftast är det föreningar
som driver den organiserade idrotten, t.ex. fotbollsoch gymnastikföreningar. Föreningslivets förmåga att
engagera barn och ungdomar i verksamheterna är av stort
värde för bygden och engagerar många i ideellt arbete.

Kävlinge kommun har ett antal större idrottsanläggningar
som idrottshallar, idrottsplatser och simhallar. Idrottshallar finns i Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund och
Hofterup. Simhallar i kombination med idrottshallar
finns i Löddeköpinge och Furulund. Idrottsplatser finns
i Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund och Dösjebro.
Många av anläggningarna byggdes under 1960- och
1970- talen. Allt fler kommuninvånare och allt yngre barn
som utövar idrott innebär att framförallt sporthallarna
nu är för få. Antalet grundskoleelever kommer att öka
från 3500 till 4600 fram till år 2025. Det är i dessa åldrar
den stora volymen av föreningsidrotten finns. Detta
kommer att innebära ett ytterligare ökat tryck på nya
idrottsanläggningar. Redan idag måste hårda prioriteringar
göras när tilldelning av tider i hallarna beslutas. Både i
den västra och östra delen av kommunen kan ett behov
av ytterligare idrottshall konstateras. Även skolidrotten
börjar bli trångbodd i kommunens västra del. Förutom
den idrottshall som planeras att byggas i anslutning
till Korsbackahallen i Kävlinge, bör ytterligare en hall
planeras fram till 2025.

23

4.4 Bra företagsklimat - utveckling av industri, handel och lantbruksnäring
Bra företagsklimat
Kommunen vill verka för ett fortsatt gott företagsklimat
och en ökning av antalet sysselsättningstillfällen.
Kävlinge har i Svenskt Näringslivs mätningar av upplevt
näringslivsklimat, under en lång följd av år placerat sig
i topp bland landets företagskommuner. Kommunens
näringsliv är aktivt med många små tjänsteföretag inom
både enklare service och mer kunskapsintensiva tjänsteområden. Inom bygg och hantverk ligger kommunen klart
över snittet med en stadig ökning av antalet anställda.

Kävlinge ingår i en större arbetsmarknadsregion som omfattar hela västra Skåne. Arbetsmarknadsläget är bra och
arbetslöshetssiffrorna är lägre än på många år.
Trenden i Kävlinge kommun är att antalet arbetsställen
minskar, framför allt i Kävlinge och Furulund och
att pendlingen ökar. Den största pendlingen sker från
Kävlinge - Furulund till Lund och från LöddeköpingeHofterup till Malmö. Det sker även inpendling till
kommunen, framförallt från Malmö, Landskrona, Lund
och Eslöv. Den inomkommunala pendlingen är liten.

Industri
Kommunen ska ha en god plan- och markberedskap för
etablering av nya företag. Kommunen avser att föra en
aktiv markpolitik för att skapa förutsättningar för nya
företagsetableringar. Företagens nytta för kommunen i
form av nya sysselsättningstillfällen, förbättrat underlag
för service etc. ska prioriteras vid lokaliseringsprövning
och markförsäljning. Särskilt trafikalstrande företag ska
lokaliseras så att trafiken utan störningar för den befintliga bebyggelsemiljön kan anslutas till det överordnade
vägnätet. Särskilt miljöstörande företag bör inte lokaliseras till kommunen.
Figur 8. Arbetspendling till/från och inom Kävlinge
kommun. Källa: Rapport 2007:21 ”Busstrafik i Kävlinge
kommun” av Trivector.

24

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

I Kävlinge har skett en omstrukturering av näringslivet
från ett fåtal stora till ett flertal mindre företag vilket
minskar kommunens sårbarhet i samband med att förändringar och omdispositioner sker av företagens verksamhet.

Malmö och Lund har idag svårt att erbjuda industritomter
för flera typer av företag vilket innebär att trycket för
etableringar inom närregionen sannolikt kommer att öka.
Företag som har behov av stora markytor, exempelvis
logistikföretag, men som ger få arbetstillfällen är särskilt
svåra att lokalisera.
Företag och verksamheter bör, så långt det är möjligt
integreras med övrig bebyggelse. Företag med liten
omgivningspåverkan kan förläggas relativt nära bostadsbebyggelse medan företag som medför omgivningspåverkan och omfattande trafikalstring bör förläggas inom
separata industriområden med skyddszoner mot eventuellt
angränsande bostadsbebyggelse.
Kommunen har 1991-2007 förbrukat cirka 60 ha industrimark. Översiktsplanen ska reservera industrimark i motsvarande omfattning.
Idag finns planlagd mark för industriutbyggnad i anslutning till Center Syd och i Kävlinge.
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Västra Hoby

CENTER SYD
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Handel
Kommunen vill verka för ett fortsatt brett handelsutbud.
De olika tätortscentren bör utvecklas liksom det regionala
handelsområdet Center Syd.
Inköpsmönstren har förändrats starkt under de senaste
20-30 åren. Den dagliga handeln i butiker nära hemmet
har ersatts av bilburna veckoinköp i anslutning till den ort
där man arbetar, bl.a. som en följd av hur vi planerat våra
städer. Idag står externhandeln för cirka 30% av försäljningen i Skåne.
Resultatet är att centrumhandeln, men kanske framförallt
handeln i stadsdelscentrum, kan ha svårt att överleva.
Konsekvenserna blir en försämrad service för boende
i centrum som inte har tillgång till bil eller möjlighet
eller intresse av att göra sina inköp på storköpen utanför
centrum. Tätorternas centrum riskerar att bli folktomma
och möjligheten till sociala möten minskar. Samtidigt
innebär konkurrensen mellan olika lågprisbutiker och
stormarknader oftast en lägre prisnivå och ett större
varuutbud för konsumenterna. Kommunen vill därför
verka för en fortsatt bred handelsinriktning, där såväl
Center Syd som de olika tätortscentrumen ska kunna
utvecklas.
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Center Syd

Handelsplatsen Center Syd är en viktig och stor arbetsgivare för en mycket stor andel av kommunen invånare,
särskilt kvinnor. Center Syd invigdes år 1991 som Skånes
första externa handelscenter. Idag är handelscentret en av
de största handelsplatserna i Skåne.
Genom Center Syd har kommunen en hög andel anställda
inom handelssektorn, drygt 600 personer arbetar på
Center Syd. Men konkurrensen från andra externa
handelsplatser hårdnar, dels från Malmö och Burlöv men
framför allt från Nova Lund. En ökad profilering sker
genom den satsning som nuvarande ägaren har initierat.
Ombyggnad av Center Syd med en tvåplanslösning
samt ihopbyggnad med ICA Maxi är viktiga delar för att
upprätthålla konkurrenskraften.
Center Syd har 70 000 besökare per vecka eller 3,7
miljoner per år. Av dessa kommer 91% dit med bil. Det
finns 1500 avgiftsfria parkeringsplatser vid Center Syd.
Folk har i genomsnitt kört 15 km till köpcentret, vilket
är längre än till flera andra köpcenter i Skåne. Samtidigt
skulle varje besökare vid Center Syd ha kört minst 26
km för att ersätta sina inköp vid Center Syd med annan

34

shopping, enligt Vägverkets rapport ”Tätortsnära externa
affärsetableringar – tillgänglighet och utsläpp”.
Det finns kollektivtrafikförsörjning till Center Syd i form
av fyra olika busslinjer med varierande turtäthet och
destination. Det tar dock 2,5 till 3 gånger längre tid att åka
kollektivt till Center Syd än att ta bilen. Detta tillsammans
med svårigheten att transportera skrymmande varor gör
att många väljer bilen. Det finns också stråk för gående
och cyklister mellan Center Syd och Löddeköpinge. Även
från några omkringliggande orter, t.ex. Hofterup och
Barsebäcks by kan man cykla delvis på separerade GCvägar till handelsplatsen.
För att långsiktigt kunna utveckla Center Syd krävs en
samlad strategi som inbegriper både handelsetableringar
och en kontinuerlig utveckling av verksamhetsområdet.
Exempelvis kan konsumentinriktade respektive företagsinriktade handelsetableringar tydligare koncentreras i
olika delar av området. I översynen av området behöver
även trafikflöden och andra tillgänglighetsfrågor belysas
närmare. Behovet av att i framtiden förbättra tillgänglighet med kollektivtrafik bör studeras, t ex genom en
spårburen trafiklösning mellan Bjärred och Landskrona
via Löddeköpinge, med ett stationsstopp vid Center Syd.
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Kävlinge centrum

Kävlinge cityhandel har haft svårt att konkurrera med
Center Syd. En satsning på Kävlinge cityhandel är angelägen för att möjliggöra ett levande centrum. Utbyggnaden av Östra Centrum, gamla Swedish Meats-området,
till en blandad stadsbebyggelse kan innebära att ett
konkurrerande nytt centrum i Kävlinge bildas. Samtidigt
innebär fler tätortsinvånare ett större kundunderlag som
ger möjlighet till ett bredare handelsutbud. Hur Kävlinge
tätort ska utvecklas behöver behandlas i en kommande
fördjupning av översiktsplanen för Kävlinge tätort.

Lödde centrum

Behov av kommunal handelspolicy

Idag finns i Skåne externa och halvexterna handelsetableringar med totalt 770 000 m2 handelsyta. Enligt en studie
som länsstyrelsen gjort finns planer på ytterligare 526 000
m2 handel. Realiseras dessa kommer trafiken och därmed
utsläppen av luftföroreningar att öka. De effekter externhandeln hittills haft på centrumhandeln i Skåne visar
inte på några större effekter på centrumhandeln i stort. I
de kommuner där externhandeln byggs ut kan man dock
förvänta sig en fortsatt koncentration och specialisering
av centrumhandeln, menar länsstyrelsen.
Samtidigt som vi planerar för allt fler externa och halvexterna handelsetableringar finns det en risk för att dessa
kan komma att bli mindre attraktiva då bränslepriserna
stiger kraftigt. Handelsetableringar med god kollektivtrafikförsörjning kan då ha en konkurrensfördel. Detta talar

Lantbruksnäring
Kävlinge har en stark identitet som jordbrukskommun och
kommunen vill verka för en levande landsbygd. Därför
ska såväl traditionella lantbruk och lantbruksverksamhet
med turisminriktning stödjas så långt möjligt.
Lantbruket inom Kävlinge kommun är en viktig
näringsgren i kommunen. Idag finns ungefär 120 lantbruksenheter. Inom kommunen finns cirka 104 km2
högproduktiv jordbruksmark. Endast mindre arealer, (ca 6
respektive 4 km2), utgörs av betes- och skogsmark.

Inom kommunen finns verksamheter kopplade till lantbruket, t.ex. odlare och djuruppfödare som driver direktförsäljning via gårdsbutiker samt ett stort antal hästgårdar.
Det finns ytterligare potential till att utveckla en landsbygds- och kulturturism, som kommunen bör stötta.

Kommunens ställningstagande
• Kommunen vill verka för ett fortsatt brett
handelsutbud. De olika tätortscentrumen bör
utvecklas liksom det regionala handelsområdet
Center Syd. En strategi för utvecklingen av
handeln bör utarbetas i samråd med företrädare
för handeln och fastighetsägarna.
• Kommunen avser att ta fram en
näringslivsstrategi med analys av framtida behov
av mark för industri- och handelsföretag.

4. Kommunens utvecklingsstrategi

Redan under vikingatiden var Löddeköpinge en viktig
handelsplats med långväga kontakter. Idag finns
handelsplatsen Center Syd men också Lödde centrum
som utvecklats och blivit ett nytt s.k. bycentrum. Sedan
1980-talet har centrumet växt i två etapper både genom
nybyggnation och renovering av de gamla lokalerna.
Tanken är att Lödde centrum ska bli en mötesplats med
torgmiljö och gågata med uteserveringar. För närvarande
finns ca 35 företag med verksamheter inom både service,
handel och tjänster.

för kommunens tankar om att förse Center Syd med ett
lightrail-system som dessutom kan försörja kommunens
tätorter som idag har en sämre kollektivtrafikförsörjning.
Kävlinge har även en stor utvecklingspotential kring
Kävlinge station. I och med förnyelsen av Swedish Meats
området öster om stationen bör kommunen ha en strategi
för hur Kävlinge centrum kan utvecklas och handeln
stärkas.

Kävlinge har historiskt haft många företag kopplade till
lantbruksnäringen. Branschen har omstrukturerats och
idag finns enbart ett fåtal företag kvar, bl.a. Solanum
och Lilla Harrie Valskvarn. Solanum är Sveriges ledande
företag för uppsamling och vidareförädling av färska och
kylda potatisprodukter.
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4.5 Utvecklad besöksnäring
Kommunen ska aktivt verka för att främja besöksnäringen.
Kävlinge har en betydande utvecklingspotential för såväl
natur- och kulturturism som rekreation och friluftsliv.
Besöksnäringen i kommunen växer stadigt.
Kävlinge är en gammal kulturbygd med stort kulturmiljövärde, med intressanta besöksmål som Karaby backar,
Dagstorps backar och Gillhög. Kulturarvet bör lyftas fram
tydligare som en del av kulturturismen. Lokalhistorien har
ett stort värde även för de boende i kommunen, att känna
tillhörighet och engagemang för den egna kommunen.
Även naturvärdena vid t.ex. Järavallen lockar besökare.
Den kulturhistoriska miljön har uppmärksammats genom
initiativ till vikingaby och vikingaaktiviteter.
Golfsporten är stor i kommunen och kanske den besöksnäring som är viktigast ur ekonomisk synvinkel med övernattningar och konferenscenter i anslutning till golfbanan.
Barsebäck G&CC är en anläggning av såväl kommunal
som regional betydelse. Resurs AB har på uppdrag av
Position Skåne AB utvärderat de ekonomiska effekterna
av Solheim Cup 2003. Av de cirka 100 000 besökande var
ca 52% dagsbesökare medan ca 48% övernattade i Skåne.
De kommersiella övernattningarna (hotell, pensionat, hyrd
stuga, vandrarhem, camping) beräknades till totalt 67 000

under veckan. Besökarna omsatte under denna tid ca 60
miljoner inom och utanför tävlingsområdet. En betydande
del, ca 30 miljoner, går tillbaka till samhället i form av
skatter och avgifter. Omsättningen ger även upphov till
en omfattande sysselsättning. Trots att tävlingen pågår
under knappt en vecka ger omsättningen upphov till en
sysselsättning motsvarande 50 årsanställda. Med hänsyn
till att en stor del utav boendet sker utanför kommunen
konstaterar utredningen att tävlingen inte bara är en angelägenhet för Kävlinge kommun utan för hela regionen.
Banans goda rykte i golfkretsar gör att den utöver de egna
medlemmarna, årligen besöks av 25 000 gästspelare.
Även fritidsfisket har en stor potential, både som kustfiske och i åarna. I anslutning till åarna finns även
kanotuthyrning. Däremot är kuststräckan i kommunen
inte särskilt tillgänglig eller utnyttjad för besöksnäring
eller rekreation. Det finns småbåtshamn vid Vikhög och
Barsebäckshamn, båda är dock små med få båtplatser.
Kommunen vill utveckla rekreationsintresset och öka
tillgängligheten till kusten.
Hästsporten är utbredd i kommunen. Det finns dock ingen
turismnäring kopplad till hästsporten trots att det finns
många hästar. Samtidigt är detta inte unikt för västra
Skåne. Det finns en stor brist på ridvägar.
Kulturnäringen utgör en viktig del av kommunens besöksnäring och har en stor utvecklingspotential. Det finns
ett antal aktiva muséer och teaterföreningar. Dessutom

finns Folkets Park i Kävlinge och utomhusscenen vid
Hög, vilka erbjuder många evenemang under sommaren.
Vikingatider vid Löddeköpinge anordnar arkeologikvällar och motorträffar. Shopping vid Center Syd och Lödde
plantskola bl.a. utgör också en väsentlig del av besöksnäringen. Barsebäcksverket kommer under avvecklingsfasen att vara ett stort besöksmål.
Det finns olika övernattningsmöjligheter i kommunen,
såväl hotell, vandrarhem som camping. Campingen
vid Barsebäck strand har drygt hundra platser. Det bör
finnas potential för ytterligare övernattningsverksamhet i
kommunen.
Kommunens turistbyrå finns på Dahls Hotell och är
öppen året runt. I samverkan med hotellet erbjuds
besöksservice till både besökare och boende. Läget vid
E6:an gör att många kan nå informationen. Ett nätverk
av besöksnäringsidkare har bildats och bedriver en
verksamhet för att skapa ett större utbud av ”turistpaket”
att marknadsföra i kommunen. Det har kommit
förfrågningar till kommunen om utveckling av service
för den utökande husbilsparken i Sverige. Dessa initiativ
skulle kanske kunna utvecklas i samband med turistbyrån
vid Center Syd. Som komplement till turistbyrån kan
biblioteken i Kävlinge och Lödde Centrum fungerar såväl
för kommuninvånare som besökare.

Kommunens ställningstagande
• Att tillsammans med näringsidkare utveckla
turistbyrån till en centralpunkt för besöks- och
turistnäringen i kommunen och i samverkan med
regionen.
• Tillgängligheten till kusten utgör en förutsättning
för kommuninvånarnas rekreation och för
besöksnäringen i kommunen.
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4.6 Balanserad tillväxt
Kommunen planerar för en befolkningstillväxt på 1,5 %
per år.

En stark befolkningsökning
Kävlinge har haft en positiv befolkningsutveckling sedan
sammanslagningen av Kävlinge och Löddeköpinge kommuner 1974. Den nybildade kommunen fortsatte att växa
under hela 80-talet. I mitten av 90-talet stagnerade och till
och med minskade tillväxten under ett par år för att sedan
mot slutet av årtiondet vända och har sedan dess haft en
kraftig ökning. År 2008 hade kommunens befolkning ökat
till 28 255 invånare. I princip har kommunens befolkningsutveckling följt övriga rikets under samma period.
De senaste åren har Kävlinge tillhört de kommuner vars
invånarantal ökat procentuellt mest i Skåne och även varit
en av de kommuner i Sverige som haft högst befolkningstillväxt (som mest 2,7% per år).
Med en genomsnittlig tillväxt av 1,5 % per år kommer
Kävlinge att ha ca 35 000 invånare år 2025, dvs en ökning
med ca 7000 invånare.
Antal
10000

Sedan år 2000 har kommunen haft en markant inflyttning
och flyttningsnettot har legat på höga plussiffror. Det är
en betydande mängd barnfamiljer som flyttat till kommunen. Antalet personer i åldrarna 25-44 år samt deras barn
0-9 år har därför ökat. Födelsenettot har legat högt under
de senaste åren. Kommunen har även haft en något oväntad inflyttning av medelålders och pensionärer. Ungdomar
flyttar ut från kommunen, till följd av att kommunen inte
har något universitet/högskola.
Medelåldern i Kävlinge var 38,8 år 2004. Detta är lågt ur
ett skånskt perspektiv och beror på den stora inflyttningen
av barnfamiljer. Bara Lund, Svedala och Staffanstorp
hade en lägre genomsnittsålder.
Antalet skolbarn i åldrarna 6-15 förväntas öka framöver.
Även åldersgrupperna 19-44 kommer att öka. Den största
ökningen kommer dock att ske av antalet pensionärer
65 år och äldre, vilket delvis beror på den befolkningsstruktur som kommunen har idag. Enligt figur 9 kommer
förändringen att innebära en ökning med fler än 2600
pensionärer fram till år 2025.

Sedan 1990 har det byggts ca 2000 bostäder i kommunen. Av dessa byggdes cirka 40% under åren 1991-1993.
Därefter stagnerade bostadsbyggandet nästan helt fram
till år 2001, då resterande 50% av bostäderna har byggts.
Nybyggnationen på 1990-talet bestod till stor del av
småhus i Kävlinge och Löddeköpinge tätorter. Även på
2000-talet har merparten av nybyggnationen bestått av
småhus, men även en hel del flerfamiljshus har byggts.
En befolkningsökning med 1,5% per år innebär att 3800
lägenheter behöver byggas under perioden 2008-2025 och
3400 lägenheter räknat från år 2010 fram till år 2025.

Hofterup: 380 lgh

Dösjebro: 190 lgh

Löddeköpinge: 760 lgh

Kävlinge: 1900 lgh

Furulund: 570 lgh

år 2006

+ 549

Figur 11. Prognos för kommunens behov av nya bostäder
2008-2025, fördelat på de olika planeringsområdena.
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• Kommunens planering ska utgå ifrån en
befolkningsökning med i genomsnitt 1,5 % per år.
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Figur 9. Prognos för befolkningsförändringen i Kävlinge.
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Figur 10. Befolkningen år 2007 uppdelad i åldersklasser.

4.7 Hållbar utveckling
Kommunen ska verka för en ekologisk, socialt och ekonomisk långsiktigt hållbar utveckling.

Ekologisk

Social

Ekonomisk

En hållbar bebyggelsestruktur

Hållbarhetsaspekterna har varit vägledande vid prioriteringen av utbyggnadsområden. Enligt översiktsplanen ska
cirka 50 % av kommunens utbyggnad ske genom förtätning och återanvändning av mark och cirka 80 % sker i

Den stora pendlingstrafiken sker från kommunen och söderut till Malmö och Lund. Tågtrafiken och de nuvarande
stationerna i Kävlinge och Dösjebro ger en god kollektivtrafikförsörjning för den centralt belägna bebyggelsen.
När persontrafiken återupptagits på Lommabanan och
en station etablerats i Furulund, förbättras förbindelserna
ytterligare mot Malmö. Den västra kommundelen med
Hofterup / Ålstorp och Löddeköpinge har, på grund av
avsaknad av tågtrafik, generellt sett ett sämre utbud av
kollektivtrafik. I det korta perspektivet planeras olika
åtgärder för att förbättra busstrafiken. Bebyggelsen inom
Löddeköpinge, Ålstorp / Hofterup är tillsammans med
bebyggelsen inom angränsande kommuner, av en sådan
omfattning att kommunen anser att förutsättningarna för
en framtida spårtrafik bör prövas. Kävlinge kommun
kommer i samverkan med grannkommunerna att diskutera
förutsättningarna för spårtrafiken, i första hand i syfte att
kunna precisera tänkbara sträckningar för spårreservaten.
I ett första skede kan det vara intressant att pröva lösningar enligt principen ”Tänk spår – Kör buss”.

Figur 12. Framtidsscenario för kommunens spårtrafik.
Runt varje station visas ett upptagningsområde med en
radie om 2000 meter.

Utöver sparande av jordbruksmark och förbättrade
möjligheter till god kollektivtrafikförsörjning medför en
koncentrerad bostadsutbyggnad bättre förutsättningar för
en väl utvecklad samhällsservice till rimliga kostnader.
En hållbar bebyggelsestruktur handlar även om att ge
förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Detta kan
konkret bestå i att t.ex. blanda upplåtelseformer och att
integrera särskilt boende och äldreboende i den vanliga
bebyggelsen. Det handlar också om att blanda bostäder
med service- och verksamheter, så att det finns liv och
rörelse större delar av dygnet, vilket skapar en tryggare
miljö.

Energieffektiv utbyggnad

Genom att planera ny bebyggelse till kollektivtrafikstarka
stråk minskas energiberoendet då folk i ökad utsträckning
kan åka kollektivt. Energianvändningen kan minska och
klimatförändrande utsläpp till luften begränsas. Utöver
detta vill kommunen dock minska energianvändningen
genom att verka för att ny bebyggelse blir energieffektiv.
I Kävlinge Östra Centrum, där en omfattande bostadsbebyggelse planeras, är en av utgångspunkterna för
området att hitta energismarta lösningar.
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4. Kommunens utvecklingsstrategi

Översiktsplanen förutsätter en stark befolkningstillväxt.
Samtidigt är det viktigt att den ökande befolkningen inte
leder till ökande biltrafik och därmed ökande miljöbelastning. Översiktsplanens målsättning är därför att bygga i
goda kollektivtrafiklägen, dvs. i Kävlinge, Dösjebro samt
Furulund där kommunen planerar för en kommande tågstation. Målsättningen är också att spara jordbruksmark
genom återanvändning av mark och förtätning av bebyggelsen. Ny spridd bebyggelse bör undvikas. Den nya
bostadsbebyggelsen planeras i stor utsträckning inom de
nuvarande tätortsgränserna genom kompletteringsbebyggelse och återanvändning av äldre verksamhetsområden
i centrala lägen. Kävlinge Östra Centrum är ett exempel
på detta då ett nedlagt industriområde kan omvandlas till
en helt ny stadsdel i centralt läge intill järnvägsstationen.
Genom att på detta sätt förtäta inom befintliga tätorter
kan bostadsutbyggnad på högproduktiv jordbruksmark
begränsas.

mycket goda kollektivtrafiklägen. Ianspråktagandet av
åkermark kan därmed begränsas.
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Utvecklad grönstruktur
Kulturlandskapet och tillgången på naturområden är av
stor betydelse för Kävlinges attraktivitet som boendekommun. Den övergripande grönstrukturen i kommunen
utgörs av två skogsområden samt åarna och kusten.
Områdena bör kopplas samman till en sammanhängande
struktur för att gynna den biologiska mångfalden och för
att förbättra tillgängligheten för människor att vistas i
landskapet kring tätorterna.
Behovet av att utveckla bostadsnära rekreations- och
naturområden bör studeras. Utglesning av skogsområden
i samband med bostadsutbyggnad eller andra ingrepp kan
negativt påverka den befintliga grönstrukturen. Därför
föreslås översiktsplanen följas upp med en uppdatering av
det kommunala naturvårdsprogrammet, där naturvårdande
aspekter kompletteras med ett socialt perspektiv. Även
kommande fördjupningar för tätorterna behöver lyfta
frågan om bostadsnära natur.
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