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Underlag till handlingsplan

Röstånga — en attraktiv boendeort
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Medborgardialogen i Röstånga har genomförts i möten där representanter för de boende i orten har träffat Tillväxt- och 
samhällsbyggnadsberedningen vid två tillfällen. Vid första mötet sorterades åtgärder fram. Kommunen har sedan grupperat dessa i 
åtgärder där kommunen har initiativet (1), där det fordras en längre process och budgetarbete (2) samt de frågor som är mera av 
strategisk karaktär eller kräver ekonomiska insatser från extern part. Vid det påföljande mötet har representanter för de boende i 
Röstånga prioriterat insatserna varefter kommunförvaltningen har bedömt dessa åtgärder i ett genomförandeperspektiv. Detta redovisas 
här som ett förslag från kommunen. Kategorierna 1 och 2 redovisas i tabellen i ordning efter medborgardialogens prioriteringar.

Kategori Ämne Förslag till genomförande

Fritid Skolan, barnen, familjerna, ungdomarna, pensionärerna, 
alla behöver en ny sporthall

Kommunen har inte prioriterat en ny idrottshall eller 
motsvarande funktion i Röstånga. I nuvarande 
budgetprocess finns därför inte åtgärden med.
Det finns politiskt beslut om att utreda 
förutsättningar för en utbyggnad i framtiden.

Park/Skötsel Vi vill ha en egen vaktmästare som sköter byns 
utemiljöer

Skötseln av utemiljöerna är upphandlad från extern 
part i Röstånga och detta avtal löper ytterligare ett 
år. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en 
organisation där personal är ansvarig för bestämda 
orter. Detta kan utvecklas ytterligare.

Kultur Upprätta en vård/underhållsplan för att bevara byns 
kulturhistoriska värden

I samband med översiktsplaneringen har 
kommunen beslutat att göra en kulturmiljöplan. Det 
finns dock ingen beslut på när denna skall vara 
genomförd.

Miljö Vi vill inte ha kaolinbrytning Kommunen har sedan första ansökan inkom om 
dagbrott vid Billinge motsatt sig en brytning. I det 
återupptagna ansökningsförfarandet har 
kommunen vidhållit sin inställning att detta strider 
mot god hushållning och en långsiktig ekonomisk 
utveckling i området.
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Kategori Ämne Förslag till genomförande

Service Reservvattentäkt med eget Röstångavatten VA- frågorna sköts numera av ett gemensamt VA-
bolag (NSVAB). En sådan lösning måste hanteras 
inom ramen för det gemensamma bolaget. Bolaget 
utreder frågan för närvarande.

Utveckling/Tillväxt En utvecklingspott om minst 100000 kr/år per bygd/ort, 
dedikerat till utvecklingsinsatser (kanske tillsammans .ed 

Frågan har lyfts som en möjlig inriktning.

Skötsel Riv gamla Röstångahallen! Viktigaste punkten Verksamheten har initierat ärenden om ovårdade 
fastigheter, bl a i Röstånga. Detta är den juridiska 
möjlighet som kommunen har att arbeta med.

Kultur Stöd Röstångafestivalen I dagsläget kan föreningar söka stöd. Kommunen 
ser dock även möjligheter att gemensamt söka 
projektmedel för utveckling.

Gata Fartsänkningsåtgärd på 108 samt 13 från infarterna i 
byn. Rondell på tomten Västergatan-Marieholmsvägen.
Flera punkter behandlar detta, bl a förbi skola samt att 
tung trafik skall ledas bort från genomfarter.

En översyn av tätorternas trafiksituation är gjord 
under hösten 2012. En trafikplan kommer att tas 
fram för beslut under våren 2013. I denna kommer 
synpunkter från medborgardialogerna ha beaktats.

Skötsel Oseriösa husägare skapar stor otrygghet.

Flera punkter behandlar detta och sammantaget är det 
högprioriterat.

Se ovan ovårdad fastighet.
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Kategori Ämne Förslag till genomförande

Kommunikation Cykelvägar till alla byar runt om I kommuens antagna cykelvägsplan finns en 
cykelväg till Billingen som en av de två högst 
prioriterade samt en GC-väg till Ask i medelhög 
prioritering.

Bebyggelse Skapa förutsättningar för olika boendeformer. Hus 
centralt med mycket stora tomter, Ekoby med 
gemensamma 

Olika aktiviter, bl a som en följd av 
medborgardialoger, kommer att sättas igång där 
utgångspunkten är att varje ort skall utvecklas efter 
sina egna meriter och sina behov.

Service Fixa gruset i vattnet Problemet är beskrivet och lämnat till NSVAb

Skola Utforma dagis- och fritidsverksamhet så att det passar 
arbetande människor som pendlar och som inte arbetar 
dagtid.

Det finns kommunalt beslut på att erbjuda 
barnomsorg på obekväm tid och nattid.

Skola Kommunala musikskolan skulle kunna ha lärare kvällstid 
på Midgård. Gratis!

Bör kunna finna former för detta.

Service Vård skola och omsorg. Kommunen skall satsa på sina 
kärnuppgifter

Kommunen satsar idag nära nog 90% av sin 
budget på kärnverksamheter.

Skötsel Privata hålla ordning på häckar och sly på tomterna ut 
mot vägar.

Förvaltningen kommer att, under våren, gå ut med 
regler och förutsättningar för detta i lokaltidningen. 
Därefter kommer uppföljning ske under året.
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Kategori Ämne Förslag till genomförande

Bebyggelse Marklägenheter centralt i byn för seniorer Se ovan under bebyggelse

Skötsel Träd mitt emot stationen skymmer sikten in mot byn. 
Röstångas ansikte. Generellt öppna upp utan att förstöra 
intrycket 

Förvaltningen kommer att överväga en insats.

Grönstruktur Ett fint litet utedass vid Odensjöns kant. Ett måste för de 
naturnödiga.

Denna fråga kommer att lyftas med 
Nationalparksförvaltningen i samband med 
skötselråd.

Bebyggelse Marklägenheter nära centrum i kommunal regi Se ovan under bebyggelse

Kommunikationer Cykelstig mellan Röstånga och Ask I den kommunala cykelvägsplanen finns denna 
sträcka upptagen som medelhögt prioriterad.

Bebyggelse Bebyggelsgruppen har redan funderat mycket på detta 
— Finns material.

Verksamheten tar gärna emot deras kunskaper.

Kommunikationer Bättre och oftare kommunikationer till Ljungbyhed-
Klippan samt Stehag-Lund-Malmö.

Kommunen köper till trafik för att denna linje skall 
ha godtagbar trafik. Det finns också en diskussion 
om en möjlig förstärkning av en linje i riktning mot 
Landskrona.
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Kategori Ämne Förslag till genomförande

Service Hyr ut/sälj Pepparkakshuset i Nackarpsdalen för t ex 
Caféverksamhet

Verksamheten styrs av en skötselplan för 
Nationalparken. Avsikten är att Pepparkakshuset 
skall kunna användas för exempelvis 
skolverksamhet och enklare evenemang.

Skötsel Åtgärda ovårdade hus och tomter Se tidigare beskrivning.

Kommunikationer Bättre kommunikationer Se ovan

Bebyggelse Nybyggnation efterlyses. Marklägenheter, 
servicelägenheter och annat

Se ovan under bebyggelse

Kommunikationer Vi behöver fler arbetstillfällen och då måste vi ha bättre 
kommunikationer

Se ovan

Skötsel Det finns oseriösa husägare Se tidigare beskrivning.

Bebyggelse Hyreshus! Se ovan under bebyggelse
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Kategori Ämne Förslag till genomförande

Utveckling/Tillväxt Hur kan kommunen arbeta med asylboende på Blinkarp 
för att främja sysselsättning och tillväxt

Kommunen är beredd att ta initiativ tell ett möte 
med Migrationsverket för att finna lösningar och 
finansiering till aktiviteter.

Kultur Skapa ett kulturhus och hantverkscentrum i tre eller 
fyrlängad gård (utvecklad skiss)

Lyfter frågan till berörda förvaltningar. Det är också 
uppenbart att detta kräver externa initiativ.

Kommunikationer Transporterna över åsen (Klåveröd) behöver stärkas Denna fråga har lyfts inom ramen för ett projekt 
med Skånetrafiken och systemlösningar med norra 
Sjælland.

Gata Billingevägen från skolan till Bensinmacken enkelriktad. 
Folk kör för fort!

Se tidigare beskrivning av hastighetsfrågan.

Gata Få bort den tunga trafiken i byn Se tidigare beskrivning av hastighetsfrågan.

Bebyggelse Fler villor/hus för barnfamiljer Se ovan under bebyggelse

Bebyggelse Röstånga är attraktivt för yngre inflyttare. Se ny till att det 
finns service och trygghet.

Kommunens ansvar och möjligheter gäller promärt 
skola och omsorg sam fritid. Där kan ytterligare 
utveckling ske.

Gata Sänka hastigheten genom byn (108 och 13) Se tidigare beskrivning av hastighetsfrågan samt 
att kommunen skickat ett förslag till 
hastighetssänkning till Trafikverket där Trafikverket 
nu har 30 dagar på sig att agera.
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Kategori Ämne Förslag till genomförande

Omsorg Särskilt boende för äldre Se tidigare under bebyggelse.

Omsorg Distriktssköterska Socialtjänsten har inlett en verksamhet där vissa 
delar av verksamheten förläggs lokalt i 
samhällena. Själva projektstarten är i Röstånga. 
Kommunen överlägger regelbundet med Regionen 
och kommer att förmedla önskemålet till ansvariga.

Fritid Ge bidrag till flyktingarna på Blinkarp så att de kan 
komma på aktiviteter i bygden

Se redovisning ovan. Detta kan vara en punkt för 
utveckling i det arbete som skall byggas upp i 
Röstånga.

Kultur Öka kulturstöd Frågan lyfts till ansvarig verksamhet.

Bebyggelse Äldreboende. Jättebra sätt att skapa bostäder Se tidigare under bebyggelse.

Bebyggelse Röstånga är attraktivt för yngre inflyttare. Se ny till att det 
finns service och trygghet.

Se tidigare under bebyggelse.

Gata Sänka hastigheten genom byn (108 och 13) Se tidigare beskrivning.
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Kategori Ämne Förslag till genomförande

Mötesplats Skapa förutsättningar för möten mellan människor Detta är en fråga där vi alla behöver hjälpas åt 
med.

Mötesplats Torg i Röstånga - Mötesplats. Gamla Bageriet, 
Parkeringen närmast Fenix

Se tidigare under bebyggelse.

Gata Gör farthinder så att väg 13 blir en bygata mellan 
stationen och kyrkan

Se tidigare beskrivning.

Omsorg Upprätta en vårdunderhållsplan Verksanheten vill fördjupa sig i frågan för att se 
vilka delar som är kommunala och vad som rör 
primärvården.

Skola Kulturskolan kommer till skolan Frågan kan utvecklas.

Omsorg Läkare en dag i veckan Se tidigare beskrivning.

Fritid Röstånga är attraktivt för yngre inflyttare. Se ny till att det 
finns service och trygghet.

Se tidigare under bebyggelse.

Gata En större idrottshall Se tidigare beskrivning.
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Kategori Ämne Förslag till genomförande

Kommunikationer Kommunikationerna mot Svalöv fungerar inte så bra Se tidigare beskrivning.

Kommunikationer Kommunikationerna mot Klippan och Stehag OK Se tidigare beskrivning.

Bebyggelse "Öppen by" anordnas för att visa upp boendemöjligheter/
livskvalité mm

En idé som kommunen gärna samverka i.

Utveckling/Tillväxt Underlätta/öppna upp när lokala krafter har idéer. 
Subventionera avgifter mm. Uppstarten betalar sig i 
längden när 

En fråga som alltid måste hanteras i ett 
kommunalrättsligt perspektiv där likabehandling är 
en huvudprincip.

Fritid Enkel men fullstor idrottshall Se tidigare beskrivning.

Gata Trottoarerna på väg 108 måste åtgärdas, lutar för 
mycket. Rollatorerna åker ut på gatan.

Frågan har lyfts med Trafikverket om 
ansvarsfördelning.

Grönstruktur Bidras från kommunen att göra klart gångvägarna i trä 
som är påbörjade av nationalparken, i skogen till vänster 
om 

Måste se närmare på den frågan eftersom insatser 
inom nationalparken helt bekostas av staten.

Grönstruktur Bänkar att vila på längs viktiga promenadstråk En viktig fråga trots allt. Kommer att hanteras i 
grönstrukturarbetet.
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Kategori Ämne Förslag till genomförande

Fritid Idrott/Kulturhall vid IP/Badet för ungdomar Se tidigare beskrivning.

Bebyggelse Bygg marklägenheter Se tidigare beskrivning.

Bebyggelse Utveckla Röstångas potential för attraktivt boende Se tidigare beskrivning.

Utveckling/Tillväxt Marknadsför naturen och besöksnäringen Särskilda medel finns avsatta för marknadsföring. 
Det förefaller naturligt att både besöksnäring och 
naturen får en framskjuten roll.

Gata Varför finns det ingen cirulationsplats vid Röstånga 
södra infart?

En fråga som hanteras i samråd med Trafikverket.

Skötsel Sanera i byn. Ställ krav på hyresvärdar som inte sköter 
sina fastigheter och hyresgäster. Vi har för hög 
brottslighet i Röstånga

Se tidigare beskrivning.

Omsorg Decentralisera vård och omsorg. Hemtjänst till byarna Kommunen är beredd att överväga lösningar som 
innebär decentralisering. Detta är möjligt idag inom 
ramen för Lagen om Valfrihet i det fall lokala 
lösningar kan etableras. En ansökan inom EU-
program finns inlämnat tillsammans med aktör i 
Röstånga.

Bebyggelse Nybyggnation efterlyses. Ta dela av arbetet i Röstånga 
tillsammans där det finns en arbetsgrupp för boende

Se tidigare beskrivning.
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Kategori Ämne Förslag till genomförande

Kommunikationer Kollektivtrafiken bibehållas och utvecklas Se tidigare beskrivning

Fritid Idrottshall! Både för ungdomar och äldre Se tidigare beskrivning.

Omsorg Utveckla Röstångas potential för attraktivt boende Se tidigare beskrivning

Omsorg Vi behöver äldreboende Se tidigare beskrivning

Omsorg Vi behöver sjuksköterska på plats Se tidigare beskrivning.

Skötsel Röja häckar och sly längs vägar Se tidigare beskrivning
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Strategiska frågor
Den största andelen önskemål som framkom i medborgardialogen i Röstånga var strategiska och långsiktiga frågor. Många av dessa 
frågor är av karaktären att kommunen har ett tydligt initiativ men att insatserna fordrar en bra genomlysning och en tydlig finansiering. 
Andra frågor kräver budget från andra parter som Trafikverket eller Skånetrafiken. De medborgardialoger som genomförs i kommunens 
olika tätorter är ett steg i ett arbete att revidera tillväxtprogrammen för orterna. Tillväxtprogrammen är en beskrivning hur kommunen 
prioriterar åtgärder och vilka lösningar man ämnar genomföra i den fysiska miljön. Medborgardialogerna är ett viktigt instrument för att 
hitta rätt insats och rätt nivå i det kommande planeringsarbetet.

I Röstånga finns en tydlig bild av en prioritering kring fritid, kommunikationer/trafik, skötsel och boende.

Boende
Det finns tydliga önskemål om en aktiv bebyggelseutveckling i Röstånga med starkt fokus på två inrikningar nämligen äldreboende och 
nybyggnation som är attraktiv för barnfamiljer. Det är uppenbart att Röstånga redan nu har en tydlig attraktivitet och lockar nya 
kommuninvånare, särskilt när det gäller barnfamiljer. Det är också uppenbart att alla parter, inklusive kommunen, måste arbeta aktivt för 
att få igång en nybyggnation. Det behöver inte nödvändigtvis ske genom kommunala insatser. Detta har visat sig tydligt i andra orter. 
Däremot kan alla parter gemensamt bidra till att beskriva Röstånga som ett reellt boendealternativ som även lockar investerare och 
aktörer som kan bidra till en bra utveckling. En viktig fråga som måste belysas ytterligare är vilket behov av äldreboende som finns och 
hur sådana lösningar kan utformas i samråd med omsorgsfrågor.

Fritid
Den absolut mest prioriterade frågan i Röstånga är en nu hall för idrott och andra aktiviteter. Medborgardialogen har beskrivit detta i olika 
varianter och det finns stora förväntningar. I den kommunala budgeten finns inte en sådan investering upptagen men det finns ett beslut 
att ta fram ett underlag och belysa frågan. Det är lämpligt att detta sker i dialog för att kunna skapa en god bild av behov och önskemål.
Kopplingen med Nationalparken kan också utvecklas på olika sätt. I skötselplanen beskrivs Nackarpsdalen som ett ”aktivitetsrum” vilket 
kunde bidra till attraktionen. Bänkar längs promenadstråken är ett önskemål. Det känns angeläget att arbeta in grönstrukturen mera 
tydligt i Röstångas utveckling.

Kommunikationer/Trafik
Röstånga måste få en kollektivtrafik med buss som är jämförbar med andra orter i omgivningen. Det är kommunens absoluta ambition 
och detta hanteras i den samverkan som finns i Skåne Nordväst och i samband med infrastrukturplaneringen. Kommunen är aktiv genom 
att köpa till trafik på sträckan Stehag—Klippan. Det finns också diskussioner om projekt för att lyfta sträckan Röstånga — Landskrona till 
en bärkraftig linje på samma vis som linje 230. Men också ett initiativ från Danmark och en linje som går från norra Sjælland över 
Söderåsen till Röstånga.
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I övrigt är önskemålen om cykelvägar tydliga i Röstånga. En har skapat under sen tid i regi av Röstånga tillsammans, den till Skäralid. I 
den nyligen framtagna cykelvägsplanen är Röstånga -Billinge prioritet hög och dessutom det objekt som lyfts fram i första hand. En 
anslutning mot Ask är prioriterad på medelhög nivå. Den vidare processen innebär att objekt lyfts in i den regionala trafikplanen för att 
kunna medfinansieras av staten. Det är således ytterligare beslut som måste tas, både i kommunen och i Trafikverket för att nya 
cykelvägar skall bli verklighet.

Skötsel
Förvaltningen har meddelat att man kommer att vara aktiv när det gäller ovårdade fastigheter och att man kommer att utvärdera de 
planer som finns för skötseln av grönområden. I dessa sammanhang kommer den information som finns i medborgardialogen vara viktig.

Fortsatt hantering
Det material som framkommit under hela processen medborgardialog kommer att fungera som underlag i den fortsatta processen. 
Beredningen kommer att redovisa resultaten från samtliga orter vid junisammanträdet i fullmäktige. De åtgärder som kan hanteras inom 
ramen för befintlig budget kommer att genomföras efter hand.
Parallellt med medborgardialogen har det genomförts trygghetsvandring i Röstånga. Resultatet från denna samordnas med aktiviteter i 
kommunen och beredningens arbete. Kommunen arbetar för närvarande med en Gång- och cykelvägsplan samt en belysningsplan. 
Röstånga kommer att brytas ut ur detta arbete och behandlas nu för att göra bedömningar vilka frågor som kan lyftas in i den löpande 
planeringen och i budgetarbetet. Resultaten från medborgardialogen och trygghetsvandringen är ett viktigt underlagsmaterial.
Samtal med Trafikverket kommer att inledas snarast om trafiksituationen generellt i Röstånga men särskilt de problem som utpekats i 
medborgardialogen och vid trygghetsvandringen.

Kommunens strategiska planering av orterna sker genom tillväxtprogrammen. Medborgardialogen är ett inledande moment i en 
revidering av tillväxtprogrammen. Bearbetning kommer att ske efter hand under 2013, samtidigt som en aktualisering av översiktplanen 
genomförs. Det innebär att kommunen, under 2013, kommer att redovisa inriktning och åtgärder för Röstångas utveckling för en 10-
årsperiod.

Medborgardialogen har också pekat på behov att fördjupade analyser inom tätorten. Trafiksituationen är komplicerad och det finns 
anledning att överväga en djupare analys innan ställningstagande sker. Detta gäller också kollektivtrafiklösningarna som idag inte är 
optimala. Även grönstrukturen kan behöva en djupare genomlysning innan större åtgärder planeras.

Det övergripande målet för både Svalövs kommun och invånarna i Röstånga med omnejd är att skapa ett attraktivt boende både i närtid 
och på sikt. För att lyckas väl med detta är en aktiv och seriös dialog nödvändig samt att samarbete och samverkan blir ett tydligt inslag i 
den fortsatta utvecklingen av Röstånga. På så vis skapas bättre förutsättningar att orten kan utvecklas med sina egna styrkor som grund.


