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SAMMANFATTNING
Målet med programmet är kunna erbjuda goda möjligheter för alla 
människor, unga som gamla, att bosätta sig i Båstads kommun.
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att verka för ett hållbart 
bostads byggande och ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
samhälle. 

I december 2015 öppnar tunneln genom Hallandsås. Tunneln 
kommer att innebära minskad restid, fler tåg och färre förseningar 
för tågtrafiken. I Båstads kommun tillkommer två nya stationslägen 
(Båstad station flyttas) och kommunen får Pågatåg till både Förslöv och 
Båstad. Stationerna skapar förutsättningar för en tätare bebyggelse i 
stationsnära läge, för invånarna blir det snabbare och enklare att ta sig 
till de regionala centra Helsingborg och Halmstad, förutsättningarna att 
kunna arbetspendla via kollektivtrafik förbättras. 

Sverige urbaniseras, storstadsområden växer och kustnära samhällen 
blir större. Trenden av urbanisering har nått Båstads kommun, men 
befolkningstillväxten har stannat av sedan början på 90-talet. Vi blir 
glädjande nog också äldre men bor i större utsträckning än något 
annat land i ensamhushåll. På längre sikt kommer Sverige och Båstads 
kommun att drabbas av stora klimatförändringar och flyktingströmmar, 
faktum som kommunen redan nu måste börja planera för.

Bostadsbeståndet i Båstads kommun skiljer sig från övriga Skåne, 
mängden fritidshus står för 40 % av kommunens samtliga bostäder. 
Småhus, där villor, radhus, parhus och fritidshus räknas in, står för 
87%. Det ensidiga bostadsbeståndet försvårar flyttkedjor och gör det 
svårare för ung som gammal att bo som de önskar.

Den vanligast förekommande invånaren i Båstads kommun är en 
man i åldern 65-69, kvinnor är annars i majoritet. Åldersgruppen 
46-65 är största åldersgrupp men oavsett prognos blir invånarna 
i åldersgruppen 66-85 flest strax efter år 2020. 

Betydelsen av nya stationslägen påverkar prognosen för 
bostads byggandet. Marknaden ser möjligheter till flerbostadhus 
med både hyres- och bostadsrätter, vilket påverkar befolknings-
tillväxten på sikt. Det politiska målet med 16000 invånare i 
kommunen år 2025 ser fullt realistiskt ut efter år med försiktig 
ökning. 

Hur ska kommunen arbeta för att nå de uppsatta målen och 
kunna erbjuda samtliga invånare goda bostäder? Riktlinjerna för 
bostadsförsörjningsprogrammet består i att prioritera:

• Stationsnära byggande
• Förtätning av kommunens tätorter
• Byggande av hyres- och bostadsrätter i varierande storlekar
• Sammarbete mellan kommunen och Båstadhem AB
• Motverka obebyggda fastigheter genom avtal och kontrakt
• Utöka kommunens markinnehav i strategiskt viktiga lägen
• Aktivt arbeta med kommunens infrastruktur
• Bygga i närhet av rekreation- och grönstråk
• Placera skolor, vård och omsorgsplatser i centrala lägen
• Hålla kommunens översiktsplan och strategiska dokument 

aktuella
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2. INLEDNING
Båstads kommuns kommande år kan inte beskrivas som annat än 
spännande. Bostadsbyggandet har varit försiktigt sedan början av 
90-talet men med två nya stationslägen skapas förutsättningar för 
etablering av nya verksamheter, ökad handel, ökad arbetspendling 
via kollektivtrafik, ökad rörlighet för ung som gammal och inte 
minst: ökat bostads byggande. I det pussel som politiker och 
tjänstemän lägger tillsammans med kommunens invånare blir 
Bostadsförsörjningsprogrammet pusselbiten för att skapa bättre boende 
för alla.

Fullmäktigemål
1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-25

3. MÅL OCH SYFTE
Ett bostadsförsörjningsprogram används för att ur ett långsiktigt 
 perspektiv skapa riktlinjer för ett väl fungerande samhälle. Målet med 
programmet är att kunna erbjuda goda möjligheter för alla människor, 
unga som gamla, att bosätta sig i Båstads kommun. Syftet med bostads-
försörjningsprogrammet är att verka för ett hållbart bostads byggande 
och ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska följa både lagstiftningen och de 
politiska mål och visioner som finns i kommunen.

Lagstiftning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 
2000:1383 och 2013:866, är Sveriges kommuner skyldiga 
att planera för att kommunens invånare ska kunna leva i 
goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas 
av kommunfullmäktige varje mandatperiod.

Samverkande strategier som ger bilden Bjärehalvön.
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Båstads kommuns vision
Båstads kommun ska vara det självklara valet för barn-
familjer i Öresundsregionen.

Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara 
attraktiv att bo och verka i, bygga på tradition och förnyelse, 
präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och generositet. 
Våra verksamheter ska baseras på våra naturliga för-
utsättningar samt präglas av mångfald och god kvalitet.

Barn- och ungdomsperspektivet ska beaktas i all samhälls-
planering.

Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-28
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4. REGIONALA FÖRUTSÄTTNINGAR
Tunneln genom Hallandsås öppnar
I december 2015 öppnar tunneln genom Hallandsås med stopp i både 
Förslöv och Båstad. Restiden förkortas i södergående riktning med 13 
minuter och kapaciteten på sträckan höjs från 4 till 24 tåg per timme. 
En ny station byggs och den gamla byter läge i kommunen, och tågens 
turtätheten fördubblas i Båstad. I Förslöv återupptas spår bunden 
person trafik, under 2015 i södergående riktning och år 2016 även 
norrut. 

Strukturplan för Skåne nordväst
I dokumentet Boendestrategi för Skåne Nordväst har de elva aktiva 
kommunerna gemensamt beslutat att prioritera tre punkter för hur 
bostads försörjningen ska ske inom regionen:

• Att alla delar, med hänsyn till de lokala förhållandena, ska utvecklas 
efter sina förutsättningar och kvaliteter samtidigt som de länkas 
samman med varandra. I första hand hänvisas nya bostäder till 
stationsnära orter, områden med regionbuss samt orter som redan 
är väletablerade och där fortsatt utveckling möjliggör framtida 
kollektivtrafik.
• Att samarbeta över kommungränserna och att marknadsföra 
regionen som en helhet där alla boendekvaliteter finns. Vi stärker 
dialogen mellan kommunerna genom att samverka kring gemensamt 
kunskaps- och planeringsunderlag samt att ta fram gemensamma 
utredningar.
• Att bygga olika boenden, i olika prisklasser och upplåtelseformer 
för att möta efterfrågan och önskan om en varierad befolkning. 
Detta gör vi genom att ha gemensamma strategier och hög ambition 
i kvaliteten i husbyggandet. Vi ska även fortsätta att ha god 
planberedskap och verka för en smidig och väl förankrad planprocess.

Skånebilden
Regeringen har gett Sverigeförhandlingen i uppdrag att planera för 
ett höghastighetståg genom Sverige, sträckorna Stockholm/Göteborg 
och Stockholm/Malmö. Som ett led i att knyta Helsingborgs regionen 
samman, med både höghastighetståget och Helsingör, arbetar regionen 
och Familjen Helsingborg för en fast förbindelse över sundet, den så 
kallade HH-Förbindelsen, se figur 1.

Figur 1. Skånebilden med planerade kollektivtrafikstråk. 
Källa: Region Skåne
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Båstads kommun och Hallands län
Båstads kommun gränsar mot Hallands län och Laholms kommun. År 
2014 påbörjades byggnationen av Allarp, ett område som gränsar till 
Hemmeslöv, med närhet till både motorväg och kommande stations-
byggnad i Båstads kommun. Laholmshem, Laholms kommuns bostads-
bolag, har i uppdrag att bygga ca 80 lägenheter i Allarp och därutöver 
medger detaljplanen ca 300 bostäder, se figur 2. 

Halmstad är största ort och regionalt centrum i södra Halland med 
ca 95 500 invånare. Förutom att orten är en viktig knutpunkt för 
järnvägstrafiken finns det också hamn, högskola, flygplats, sjukhus, 
ett näringsliv med växande handel, flera större arbetsgivare som 
Försvarsmakten och Region Halland, samt ett rikt kultur och 
föreningsliv. Inom 20 minuter nås Halmstad med tåg från Båstad, det 
tar drygt 30 minuter med bil. År 2013 pendlade 400 personer mellan 
Båstads kommun och Halmstad kommun, in och ut ur kommunerna, en 
siffra som ökar med ca 10 personer/år.

Figur 2. Situationsplan över Allarp. Källa: Laholms kommun

Vy från Hallandsåsens rygg, ut över grannkommunen Laholms slättlandsskap .
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Pendling
Båstads kommun har ungefär samma mängd inpendlare som ut-
pendlare. Pendling till kommunen är i långsamt nedåtgående trend 
medan pendling från kommunen ökar.

Ängelholms kommun är största pendlingsort för både in- och ut-
pendling med ca 40% av den totala arbetspendlingen, se figur 3,4 och 
5. De största arbets givarna ligger på kommunens södra sida vilket 
kan vara en av förklaringen till att störst mängd pendlande kommer i 
från Ängelholm. Arbetspendlingen till Båstad domineras av de båda 
grannkommunerna Ängelholm och Laholm, vilket tyder på arbetsgivare 
med lägre krav på utbildning men högre krav på flexibilitet. 

De närliggande regionala centra Helsingborg och Halmstad svarar 
för drygt 500 utpendlande och 350 inpendlande. Arbetspendlingen 
till kommunen domineras av 4 närliggande kommuner men från 
kommunen är bilden mer komplex. Närheten till Ängelholms 
flygplats resulterar t.ex. i en arbetspendling av runt 100 personer till 
Stockholm. Den spårbundna kollektivtrafiken möjliggör pendling 
till Göteborg men även Malmö och Lund. Vanligaste transportmedel 
är fortfarande bilen för kommunens invånare men med två nya 
stationslägen kan valet av transportmedel komma att förändras.

Figur 4. Inpendlande från Sveriges samtliga kommuner, pendlings
tal >50 personer,  år 2013,  antal och procentsats. Källa: SCB

Figur 5. Utpendlande till Sveriges samtliga kommuner, pendlings
tal >50 personer,  år 2013,  antal och procentsats. Källa: SCB
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5. NATIONELLA TRENDER
Urbanisering och kollektivtrafik
Det finns två tydliga trender för var vi bosätter oss i Sverige. Den ena 
trenden är i storstadsområden eller regionala centra, den andra trenden 
är närheten till havet. Likt figur 6 visar är befolkningstätheten som 
störst i Stockholmsregionen följt av regionerna kring Göteborg och 
Malmö. I praktiken börjar hela västkustsbandet att befolkas då goda 
kommunikationer och närheten till havet ökar regionens 
attraktiv  itet.

Båstads kommun ligger vid havet men i utkanten av två regionala 
centra och har troligen därför inte haft samma befolkningsutveckling 
som t.ex. Höganäs som ligger betydligt närmre Helsingborg och 
med bättre kollektivtrafik. Bussförbindelsen mellan Höganäs och 
Helsingborg har en turtäthet på 10 minuter och en restid på ca 
40 minuter. Mellan Båstad och Helsingborg tar det år 2015 ca 50 
minuter med tåg men med en turtätheten på ett tåg/timme. Efter 
Hallandsåstunnelns öppnande fördubblas turtätheten från Båstad C och 
restiden söderut kortas till ca 35 min med Öresundstågen. Från Förslöv 
kommer Pågatåg att rulla från en nybyggd station med samma restid. 

Åldrande befolkning
Europas befolkning blir äldre. Sveriges och framförallt Båstads 
befolkning blir också glädjande nog äldre och vi behåller vår goda 
hälsa under fler år. Effekterna av en åldrande befolkning ställer krav 
på bostadsmarknaden. I både flerbostadshus och i friliggande bostäder 
blir tillgänglighetsanpassning en förutsättning för att vi ska kunna bo 
kvar. Hög efterfrågan på bostäder och höga hyror försvårar rörligheten 
på bostadsmarknaden inte bara för den yngre utan även för den äldre 
befolkningen. I kommuner med ett ensidigt bostadsbestånd blir det 
svårt för de äldre att flytta ifrån sin villa även om önskemålet finns, i 
flyttkedjan frigörs då inte heller någon bostad lämpad för barnfamiljer. 

Figur 6. SVERIGES KARTA OM BEFOLKNINGEN FICK STYRA
Landet har delats upp i rutor som sedan fått en storlek som motsvarar 
hur många som bor där. Rutorna har med andra ord skalats om ”area

proportionerligt” i förhållande till befolkningstätheten. I kartogrammet 
framgår att befolkningen till stor del är koncentrerad till delar av södra 

Sverige och längs kusterna. Källa: SCB
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Familjeförhållanden - Svenskar är ensammast i världen?
I Sveriges radio P1 höll Fredrik Lindström år 2008 ett sommarprat där 
han med hjälp av statistik beskrev svenskarna som det ensammaste 
folket i världen. Med grov generallisering och satir återgav han varför 
vi i Sverige bor som vi gör:

• Bland alla öar i världen är Kungsholmen världens ensammaste ö med 
över 80% ensamhushåll. Varför? Vi har råd, det är lyxigt att inte behöva 
ta hänsyn till andra. Svensken önskar att förverkliga sig själv och sina 
drömmar. 
• Kärnfamiljen existerar inte längre. Att bo två personer i ett hushåll på 
2000-talet skapar friktion som leder till skilsmässa. Efter skilsmässan 
samverkar inte ensamstående i boende för att underlätta vardagen, vi 
kämpar på - ensamma med barnen varannan vecka. 
• De äldre de lever längre och får bo själva, de får inte längre plats, som 
tidigare, med den ursprungliga familjen. Känslan som återstår är att de 
inte längre är önskade av varken samhället eller barnen.

Lindström utgår ifrån det faktum att boendestrukturen i Sverige är unik 
- 40% av hushållen i Sverige är ensamhushåll, det är störst andel i hela 
världen. Effekterna på bostadsmarknaden blir tydliga, behovet av fler 
bostäder blir betydligt större i Sverige än i andra länder. Svensken be-
höver inte längre stora villor i samma utsträckning som på 40-talet och 
behovet av flerbostadshus har ökat i framförallt centrala lägen i både 
stor- och småstadsorter.

Förtätning
Urbaniseringen pågår inte bara på grund av att jobben finns i 
storstadsregionerna - i storstadsregionen finns en större variation 
livsstilar att välja mellan och hur motsägelsefullt det än är så 
tycks världens ensammaste folk just söka sig till tätt befolkade 
miljöer: människor lockar människor. Den stadsbyggnadsstruktur 
som fyller flest människors önskemål år 2015 är den täta staden 
med goda kommunikationer och närhet till service, handel och 
rekreation. 

I takt med att vi är fler som vill bo i städer uppmärksammas också 
vikten av god jordbruksmark. Anspråkstagandet av god jordbruks-
mark påverkar såväl vår möjlighet att förse människor med föda 
som bevarandet av biologisk mångfald och vår kulturmiljö. 

Förtätning av städer, stora som små, kräver och är förutsättningen 
för god kollektivtrafik och infrastruktur. I en stad som är gles 
väljer inte befolkningen att cykla eller gå, de tar bilen. De som 
inte kan ta bilen: unga, gamla och sämre bemedlade, hamnar i 
utan förskap. Det hållbara samhället förknippas just därför med 
den täta staden. 
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Klimatförändringar
Sverige ska verka för att nå en begränsning av den globala medel-
temperaturen på 2 grader. Effekterna av en eventuell temperaturhöjning 
blir bland annat höjda havsnivåer och för Sveriges del ökad mängd 
neder börd. På sikt väntas klimatförändringarna med stigande havs-
nivåer och torka öka antalet flyktingar världen över. Samtidigt som 
vatten nivåerna väntas höjas är trenden i landet att kunna bo så nära 
vattnet som möjligt. 

Bjärehalvön har drabbats av stormar och tillfälligt höjda 
vattennivåer genom åren, den stora skillnaden är att stormarna och 
vattennivåhöjningarna kommer med tätare intervall. Som kustkommun 
påverkas Båstads kommun även av ökande stranderosion.

Befolkningsförändringar
I samband med orolighetena i världen har antalet asylsökande 
till Sverige ökat, en trend som väntas fortsätta. Det ensidiga 
bostadsbeståndet i Båstads kommun gör det komplicerat att i 
kommunen hantera stora, snabba befolkningsförändringar. Det ska i 
kommunen tas fram en beredskapsplan för extraordinär eller tillfällig 
bostadsförsörjning vid behov.

Lokala övergripande miljömål för Båstads kommun
1. Vatten
2. Natur & ekosystem
3. Energi och klimat
4. Transporter
5. Bebyggd miljö.

Bild från hamnen då stormen Sven drog in, år 2013.  



12

Bostadsförsörjningsprogram

6.  KOMMUNALA STYRMEDEL
Översiktsplan 08
Kommunens översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön, däribland etablering av nya 
bostads områden. Översiktsplanen har sedan den antogs inte 
aktualiserats och år 2014 fattades beslut om att påbörja arbetet med en 
helt ny översiktsplan.

Båstadhem
Det kommunala bostadsbolaget har ett bostadsbestånd på knappt 1000 
bostäder som hyrs ut via kösystem. Båstadhem är även en aktiv aktör 
på bostadsmarknaden och byggde år 2013 två flerbostadshus inne-
hållande totalt 32 st hyresrätter i Förslöv och 16 bostadsrätter i Båstad. 
År 2016 påbörjas byggandet av 45 lägenheter i ett Trygghetsboende 
i Båstad fördelat på 3 flerbostadshus. Vidare påbörjas byggandet 
av 4 flerbostadshus om totalt 16 lgh i Båstad i det så kallade 
Trollbäckenområdet.

Båstadhem hade en vakansgrad på under 1 % och kön bestod av ca 
2000 personer enligt årsredovisningen 2015. Vakansgraden förklaras 
med svåruthyrda lägenheter i Västra Karup. Båstadhems satsning 2016 
härstammar ifrån koncentrationen av sökande till centralorten från 
kösystemet. 

Översiktsplanens strategier för ny bebyggelse:
• Stationsnära
• Inte högre upp på åsen eller längs Sinarpsdalen
• Koncentrera och förtäta
• Tydliga avgränsningar mot omgivande viktiga natur- och 

landskapspartier

Markinnehav och tomtkö
Endast mark kommunen själv besitter kan kommunen helt själv 
styra över, kommunen kan inte tvinga exploatörer att bygga en 
viss typ av bostäder. Därför väljer de flesta kommuner att göra 
markförvärv. Båstads kommun har ett relativt litet markinnehav 
men arbetar aktivt för att i strategiskt viktiga lägen utöka 
innehavet.

I den kommunala tomtkön stod i oktober 2015 108 personer. 
Flest ansökningar var för Båstad/Hemmeslöv, 88 personer, följt 
av Torekov, 29 personer. Till övriga tätorter i kommunen stod 
mellan 10-15 personer. Marknadspriserna för fastigheter är som 
högst i Torekov och Båstad vilket kan vara skälet till den stora 
mängden sökande till orterna - det är svårt att finna byggbar mark 
till lägre kostnad.

Vision för Båstadhem AB:
• Båstadhem ska vara det naturliga valet av hyresboende i 

Båstads kommun.
• Båstadhem ska verka i hela kommunen och erbjuda 

ett varierat utbud av bostäder med hög servicenivå och 
trygghet i boendet.
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Genom Grevie har järnvägen varit en barriär för samhället men 
efter tunnelns öppnande har kommunen möjligheter att t.ex. 

förtäta, skapa grönstråk eller bygga ut kommunens cykelvägnät.
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Figur 7, exempel på flyttkedja. 
Till en ny lägenhet flyttar äldre par 
som sålt stor villa. 
>>Till stor villa flyttar par med 
 tonårsbarn från radhus. 
>>Till radhus flyttar ungt par med 
litet barn och bebis i magen från 
bostads rättsfyra. 
>> Till bostadsrättsfyra flyttar ungt 
par från hyrestrea. 
>> Till hyrestrea flyttar två unga 
 samman från varsin hyrestvåa. 
>>Till hyresrättstvåorna flyttar en 
ung vuxen direkt hemifrån och en 
 student ifrån studentrum. 
Källa: Ur Skåne som bostads marknad 
för studenter och unga, Region Skåne, 
illustration av Tyrens, Malmö

7. ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN
Flyttkedjor och flyttmönster
Vid en bostadsförsäljning blir bostaden som människorna flyttar ifrån 
ledig och tillgänglig för andra människor. Den flytten medför i sin tur 
att det frigörs en bostad, vilket kan leda till att ytterliggare en bostad 
blir tillgänglig och så vidare. På det viset skapas en flyttkedja, se figur 
7. Flyttkedjor pågår inte i en oändlighet som exemplet kan antyda, 
i vissa fall blir det inte någon kedjereaktion, t.ex. vid byggande av 
ett fritidshus, och i andra fall kan de påverka många bostäder. Den 
boendeform som generellt sett ger längst flyttkedja är hyresrätter, 
kortast genereras av bostadsrätter.

Variationen av bostäder på en ort påverkar möjligheten till flyttkedjor, 
en kommun med ensidigt bostadsbestånd riskerar att få mindre rörelse 
på bostadsmarknaden. Flyttkedjor är i grunden bra då de kan frigöra 
bostäder och förse människor med en bostad de önskar att leva i.

Varje år flyttar ca 750 personer från Båstads kommun, ca 850 personer 
väljer att bosätta sig i kommunen. Kommuninvånarna flyttar främst 
till Ängelholms kommun men även till Laholms kommun och 
Helsingborgs Stad. Statistiken i figur 8 redovisar flyttutbyte mellan 
Skånes kommuner år 2013, inte hela riket.

Figur 8. Utflyttning från Båstads kommun. Den skånska kommun som i störst ut
sträckning flyttar in till Båstads kommun är Ängelholm där 11% väljer Bjärehalvön. 

Källa: Region Skåne
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Flyttkedjor är svåra att förutspå men berör både gammal som ung. En bostads
marknad med varierat utbud underlättar för att fler människor ska hitta ett 
boende att trivas med.
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Figur 9, taxerade fritidshus år 2014. Källa: Länsstyrelsen

Båstads kommuns bostadsbestånd
Fördelning mellan hyresrätter, bostadsrätter, småhus och fritidshus 
skiljer Båstads kommun från Skånes övriga kommuner. Båstads 
kommun har permanentboende i drygt 7000 lägenheter (småhus, 
flerbostadshus och specialbostäder) och drygt 4600 st taxerade fritids-
bostäder. Antalet fritidshus per invånare är unikt för Skåne, se figur 
9 och figur 12 på nästa uppslag. Det stora antalet fritidshus har en 
bromsande effekt på flyttkedjorna i kommunen och är en viktigt del av 
förklaringen till varför Båstad har en så långsam befolkningstillväxt 
trots kontinuerligt bostadsbyggande.
 
Bostadsbyggandet har sedan mitten av 90-talet dominerats av småhus, 
det har byggts få hyresrätter och bostadsrätter, se figur 10 och figur 13 
på nästa uppslag. Den ojämna fördelningen skapar låsningar för äldre, 
begränsar möjligheterna för t.ex. ensamstående och försvårar för unga 
att ta sig in på bostads marknaden.

Av bostadsbyggandet de 8 senaste åren svarar fritidshus för mer än 
50% av nybyggda bostadsfastigheter och trenden ser ut att fortsätta, se 
figur 11.
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Figur 11. Byggda fritidshus åren 20072014. Källa: SCB
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Obebyggda fastigheter på detaljplanelagd mark
I kommunens gällande detaljplaner finns över 900 obebyggda 
fastigheter. De obebyggda fastigheterna finns i hela kommunen, i 
samtliga tätorter. Av de drygt 900 bostadsmöjligheterna finns ca 150 
av dem på mark ägd av kommunen i Grevie med omnejd. Det är 
områden som saknar utbyggd infrastruktur, VA anslutningar och inte 
heller är tomtindelade. Ca 750 fastigheter ligger på privatägd mark. 

Länsstyrelsen gav år 2014 ut dokumentet ”Varför byggs det inte 
på detaljplanelagd mark i Skåne?”. Problemet är utbrett i Skåne 
och Länsstyrelsens slutsatser till att det inte byggs är att det inte 
finns marknad för fastigheterna (vikande konjunktur), att samtliga 
inblandade i byggprocessen anser sig ha gjort vad de kan för att 
realisera planerna (utan framgång), att bestämmelserna i detaljplanen 
försvårar projekten (gestaltningskrav, buller, parkering, m.m.). 

Kommunen står utan redskap för att motivera fastighetsägare att 
bygga. Marknaden har inte heller kunnat motivera byggnation. 
I samband med att nya detaljplaner upprättas ställs nya krav på 
exploatörer i kommunen via avtal för att fastigheterna inte ska stå 
obebyggda.

Äldreboenden,  senior- och trygghetsboende
I takt med att människor lever längre förändras kraven på bostaden, fler 
behöver anpassa sitt boende för att kunna bo kvar. Båstads kommun är 
inget undantag med en stor andel äldre varav många bor i villor. Det 
finns ett behov för fler vård och omsorgsboenden, kommunen köper 
i nuläget platser ifrån grannkommunen Ängelholm på grund av hög 
beläggning. 

Kommunens bestånd av äldreboenden delas upp mellan somatik-
boenden och demensvård. Det kommande behovet kartläggs i 
 kommunens lokalförsörjningsplan 2016-2020. Lokalförsörjningsplanen 
hanterar även behovet för korttidsboenden och bostäder anpassade för 
LSS. 

Senior- och trygghetsboende förlänger individens möjlighet att bo 
kvar i hemmet, det kommunala bostadsbolaget Båstadhem påbörjade 
byggnation år 2015 av 45 st lägenheter i trygghetsboende i centrala 
Båstad - med över 100 anmälda intressenter. Bostadsbolaget har planer 
på ytterliggare senior- eller trygghetsboende i Förslöv. 
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Bostadsbestånd i angränsande kommuner
I Ängelholms bostadsförsörjningsplan 2014-2017 redovisas ett to-
talt bestånd av 18666 lägenheter varav 6584 är hyresrätter(35%). 
Enligt  figur 8 går Båstad kommuns största flyttström till Ängelholm 
där  möjligheten att finna en ingång till bostadsmarknaden är större 
än i hemkommunen - kommunens andel hyresrätter är 14% (1631 
st). Vakans graden i Ängelholms kommun uppges vara 0,16%, vilket 
i  praktiken anses vara noll. I Båstads kommun var vakansgraden hos 
Båstadhem år 2015 0%. 

Laholms kommun redovisar bostadsbeståndet ortsvis i sitt handlings-
program för bostadsförsörjningen och satsar främst på hyresrätter i 
kustorterna och centrala Laholm. Målsättningen i Laholm är ett tillskott 
på ca 75-100 lägenheter årligen. Planerat byggande överstiger mål-
sättningen men handlingsprogrammet betonar vikten av god beredskap 
för att kunna tillgodose invånarna goda möjligheter till boenden. Ca 
8% av Båstads kommuns utflyttande väljer årligen att flytta till grann-
kommunen Laholm. 

Planerat bostadsbyggande 2016-2026
I figur 14 redovisas uppskattat bostadsbyggande i Båstads 
 kommun  kommande 10 år. Siffrorna bygger på antagande från 
byggherrar och kommunens tjänstemän. Under 10 års tid kan 
byggandet påverkas av många faktorer som påverkar bostads-
byggandet och därför ska figur 14 ses just som en uppskattning. 
Åren 2016-2017 har god statistisk säkerhet, därefter ökar svårig-
heten för varje år att bedömma vilka projekt som förverkligas. 
Projekt som redovisas består av fler än 10 lägenheter, det ska 
 poängteras att fler projekt kan tillkomma under angiven tids-
period.

Figur 14 visar att Båstads kommun står inför en kraftigt ökning 
av flerbostadshus, både i form av hyres- och bostadsrätter. Om 
det är byggherrarna som funnit efterfrågan, kommunens strävan 
av att förtäta eller attraktiv mark vid de nya stationerna som 
driver fram flerbostadshusen är svårt att säkerställa, prognosen 
visar dock att kommunens bestånd breddas i variation gällande 
upplåtelseform. 



19

                       Bostadsförsörjningsprogram

Lägenheter med väntad byggstart 2016‐2026

Ort Markägare Planstatus Projekt Bostadstyp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Båstad Privat Aktuell DP Bonum Bostadsrätt 34 38
Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Hyresrätter 80 80 60
Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Bostadsrätter 40 50 60
Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Villor 10 24 10 10 12 5 5 10 12
Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Radhus 10 14 20 20 9 5 5
Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Bostadsrätter 20 10 20 10 10
Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Villor 5 5 5 5 10
Båstad Kommunal Aktuell DP Heden Villor 16 28 16 15 17 10 20 16 10
Båstad Kommunal Aktuell DP Vårliden Trygghetsboende 45
Båstad Privat DP på granskning Tegelugnslyckan Bostadsrätter 10 10
Båstad Privat DP på granskning Äppeldalen Villor 2 2 2 2 2
Båstad Privat Aktuell DP Hallen 16 Bostadsrätter 15
Båstad Kommunal Aktuell DP Trollbäcken Hyresrätter 12
Båstad Kommunal Avvaktar planuppdrag Hemmeslöv 6:2 Okänd 10 10 70 40 40 30 40
Östra Karup Kommunal Aktuell DP Östra Karup 6:7 Villor 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
Förslöv Kommunal Planuppdrag Förslöv 2:4 Radhus 10 10
Förslöv Kommunal Planuppdrag Förslöv 2:4 Hyresrätter 15 15 10
Förslöv Kommunal Planuppdrag Förslöv 2:4 Bostadsrätter 10 10
Förslöv Kommunal Planuppdrag Förslöv 2:4 Villor 5 10 10 5 5 10 15
Förslöv Kommunal Planuppdrag Båstadhem Vårdboenden 44
Förslöv Kommunal Avvaktar planuppdrag Vistorp 8:90 mfl Okänd 15 15 5 35
Torekov Privat DP på samråd Sunnan 10 Bostadsrätter 4 24 20
Grevie Kommunal Aktuell DP Karlslund Villor 5 5 5 5 5 5
Grevie Kommunal Aktuell DP Kyrkbyn Villor 10 5 5 5 5
Grevie Kommunal Avvaktar planuppdrag Böske 37:1 Okänt 30 20 30
Västra Karup Kommunal Planuppdrag Lindströms backar Villor 5 5 5 5
Totalt antal: 216 90 119 197 215 159 159 128 175 150 147

Figur 14. Ortsvis redovisning av uppskattat byggande i kommunen år 20162026. 
Källa: Tjänstemän och berörda byggherrar
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8. INVÅNARE I BÅSTADS KOMMUN
Befolkningsstruktur på Bjäre
Bjärehalvön lockar människor att bosätta sig över i princip hela 
kommunen, ett faktum som både hemtjänsten och skolskjutsen 
påverkas utav. Exempelvis bor ca 25 % av kommunens 0-5 åringar 
på landsbygden eller i orter med färre invånare än 500. Samtidigt 
sker en urbanisering av kommunen, där större orter, med undantag av 
Västra Karup, växer se figur 14. De senaste fem årens största tillväxt i 
kommunen tillskrivs framförallt Förslöv.

Utbildningsnivån i kommunen är låg, drygt 40% av kvinnorna och 
knappt 30 % av männen i arbetsför ålder har eftergymnasial utbildning.
Arbetslösheten är dock lägre i Båstad än i övriga Skåne och riket. 

Största näringsgren för kommunens invånare är handel följt av vård och 
omsorg. Största näringsgren för antalet arbetstillfällen i kommunen är 
till verkning och utvinning följt av handel, se figur 15.

I kommunen finns det drygt 500 studenter som studerar på 
yrkeshögskolan, Akademi Båstad gymnasium eller på Apelrydsskolan. 
Vid Apelrydsskolan erbjuds elever internatboende. 

Då antalet kommunala hyresrätter är begränsat har boende situationen 
för studenter bland annat lösts via den stora mängden säsongs-
boenden (fritidsbostäder) i kombination med privat uthyrning av rum i 
komplements byggnader och i större hus.
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Åldersstruktur
Uttrycket bredaxlad befolkningsstruktur passar få kommuner så 
väl som Båstads, se figur 16. Kommunens ”vanligaste” invånare är 
en man i åldern 65-69. Kvinnorna är annars i majoritet, tydligast 
skillnad mellan könen uppstår efter fyllda 80 år. Diagrammets 
smala midja består av åldersspannet 25-35 år. I övriga Skåne har 
kommuner med liknande ålders fördelning en minskande befolkning 
i gruppen 15-29 då också störst flyttströmmar sker. 

En möjlig förklaring till att Båstads kommun har en för skjuten 
åldersstatistik kan vara tillgängligheten av arbetstillfällen för unga 
inom handel, turism samt vård och omsorg, vilket gör att unga 
väljer att arbeta några år i hemkommunen innan vidare studier 
påbörjas. En annan förklaring kan vara svårigheterna med att 
finansiera eller få tag på en bostad, kommuninvånaren bor kvar 
längre än övriga skåningar i föräldrar hemmet.

Figur 16.Källa: SCB

Figur 17. Båstads och Simrishamns kommun utmärker sig inte bara i 
statistiken för fritidshus utan även för medelålder. Källa: Region Skåne
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Befolkningsutveckling 
Kommunens stora andel av äldre individer ger utslag i statistiken när 
antalet döda och antalet födslar jämförs - årligen dör det ca 60 personer 
fler än som föds, figur 18. Att Båstads kommun ökar i befolkningsantal 
tillskrivs enbart inflyttning, se figur 19. 

Sedan 70-talet har kommunen upplevt två perioder med något snabbare 
befolkningsökning, mellan 1970-1980 och mellan 1987-1992, se figur 
20. Vid den senaste, i början av 90-talet, byggdes både flerbostadshus 
och villor. Därefter följde år med näst intill ingen tillväxt. Kommunen 
har sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig befolkningsökning 
av 35 personer/år. 

I figur 21 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats 
gruppvis de senaste 12 åren, där trenden varit en minskad mängd 
invånare i åldersgrupperna 0-24 och 24-45, oförändrad i ålder 46-65 
och 86-105, ökande i åldersgruppen 66-85 år.
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Befolkningsutveckling prognos
Befolkningstillväxten i Båstads kommun har under de senaste 13 
åren varierat, vissa år har invånarantalet ökat med över 100 personer, 
andra år har befolkningsmängden faktiskt minskat. Politiskt har 
Båstads kommun haft en vision om att bli 16000 invånare till år 2025, 
ett antal som kommer att vara svårt att nå då den genomsnittliga 
ökningen under åren 2002-2014 varit 35 personer per år. En prognos 
för befolkningsutvecklingen kommande 10 år skulle rimligen kunna 
baseras på den statistiken, se figur 22.

Trenderna inom åldersgrupperna bland kommunens invånare är 
tydligast för åldersgruppen 66-85 år. Det är den grupp som ökat 
stadigt sedan 2008 och är enligt prognosen den ålderskategorin som 
ensamt bär ökningen av invånarantalet i kommunen kommande 10 år. 
Prognosen visar på minskat antal invånare bland de yngre, från nyfödda 
till medelålders.

I prognosen baserad på de senaste 13 åren kan det konstateras att det 
byggts i Båstads kommun, men bostäderna har dominerats av små-
hus. Av dessa småhus (i största grad friliggande villor) står fritidshus 
för nästan 50%. Det byggs således inte särskilt många permanent-
boenden för barnfamiljer som kommunens vision strävar efter, se figur 
23. Om bostadförsörjningen skulle förändras - hur skulle en eventuell 
befolknings förändring då kunna se ut? 
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Figur 22. Båstads kommuns prognos för befolknings
utvecklingen, baserat på data från åren 20022014
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Figur 23, Antal lägenheter som byggdes i kommunen 
under åren 20022014. 
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I prognosen för bostadbyggandet, se figur 24, finns flera stora 
riskfaktorer. Den dramatiska prisutvecklingen på bostadsmarknaden 
under de senaste 5 åren kan vara en bubbla som kan spricka - som den 
gjort i andra europeiska länder. Förändrade skatteregler kan påverka 
köpkraften och landet kan gå in i en ny lågkonjunktur. Samtidigt är 
det svårt att bedömma effekterna av regional befolkningstillväxt, 
betydelsen av två nya stationslägen och en nationell bostadsbrist.

Prognosen tar därför bara hänsyn till de större och, enligt Båstads 
kommun, mycket troliga områden för realiserad bostadsbebyggelse 
redovisade i kapitel 10. Bostadbyggandet kan således bli större än 
prognosen redovisar.

En befolkningsprognos som även tar hänsyn till ökat bostadsbyggande 
ger annat utslag än en prognos baserat enbart på historisk data, se 
figur 25. Gemensamt för prognoserna är dock att åldergruppen 66-85 
blir största åldersgrupp strax efter år 2021. Prognoserna skiljer sig 
framförallt genom att övriga åldersspann vänder ifrån oförändrat eller 
nedåtgående till att öka i antal, i en takt som påminner om den politiska 
visionen.

Figur 24. Prognos för antal lägenheter som kommer att färdigställas i 
kommunen under åren 20152026. 
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Figur 25. Båstads kommuns prognos för befolkningsutvecklingen, base
rat på data från åren 20022014 och planerat bostadsbyggande. 
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Figur 26. Historisk och samtida beskrivning av stationernas betydelse för svenska 
samhällen.Ur skriften Stationsnära läge. källa:Länstyrelsen i Skåne, Skånetrafiken, 

Region Skåne, Trafikverket 

 I figur 27 kombineras befolkningsmängd och bostadsbyggande, värt 
att notera är att de oftast - men inte alltid, går hand i hand. Den största 
mängden planerade bostäder är stationsnära och andelen flerbostadshus 
är större än vid senaste stora befolkningstillväxten i början av 90-talet. 
Ur ett historiskt perspektiv har attraktionskraften kring stationer varit 
stor, och förblivit stor, se figur 26.

Prognosen för befolkningsförändringen i figur 27 följer främst 
flerbostadsbyggandet. Kurvorna är teoretiska och bygger på 
exploatörernas uppfattning om antal och när byggnader i större 
utbyggnadsområden är inflyttningsklara. Av erfarenhet från tidigare 
områden i kommunen är det svår att uppskatta både antal bostäder och 
tidpunkt för färdigställande. Prognosens felmarginal ökar med åren, 
framförallt efter år 2018.

Figur 27. Bostadsbyggande och befolkningsförändring samt prognoser fram till 
2026. Prognosen tar inte hänsyn till kommunens normala tillväxt de  senaste 13 

åren, därav befolkningsminskning år 20152016.
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Figur 28 visar på två olika prognoser, med och utan planerat byggande. 
Båda prognoserna tar hänsyn till in- och utflyttning, födda och 
döda och andelen fritidshus. Under de närmsta åren 2015-2016 ser 
vi nästintill obefintlig befolkningstillväxt. Det är först under åren 
2017-2020 som den stora förändringen sker enligt prognosen som 
tar hänsyn till bostadsbyggandet. Det är också då merparten av 
lägenheterna i flerbostadshusen vid stationen i Båstad planeras att vara 
inflyttningsklara.

Ur ett regionalt perspektiv är kommande befolkningsökning med 
drygt 3000 invånare på 10 år att jämföra med Helsingborg Stad 
som ökar med drygt 2000 invånare årligen.

Figur 28. befolkningsutveckling 20022014 följt av två olika prognoser för åren 20152026.
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9. RIKTLINJER FÖR 
 BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
Vad ska kommunen göra för att stimulera bostadsmarknaden och 
till godose att alla har möjlighet att bosätta sig i kommunen? Hur ska 
politiker och tjänstemän prioritera för att erbjuda invånarna goda 
bostäder?

Kommunen ska:
Arbeta med och prioritera
• Stations- och kollektivtrafiknära byggande
Därför att: Människor som bor nära god kollektivtrafik är inte be-
roende av bil och kan pendla både korta och längre sträckor. Kring 
knutpunkter för kollektivtrafik finns ett större flöde av människor som 
genererar ökad möjlighet för handel och ökar upplevelsen av trygghet. 
Hur: Genom att prioritera detaljplaner i närhet av de nya stations-
byggnaderna samt där busslinjer korsas.

• Förtätning av kommunens tätorter
Därför att: Den tätare orten möjliggör ett liv för människor utan bil 
- för barn, vuxna och äldre. En tät ort ökar tryggheten genom att fler 
 människor möts och handeln får ett större underlag. Att bygga där re-
dan befintlig infrastruktur finns är mer resurseffektivt än att expandera 
på obruten mark. Genom att förtäta sparas både värdefull jordbruks-
mark och viktiga grönområden och grönstråk.
Hur: Genom att öka samarbetet med fastighetsägare, entreprenörer och 
det kommunala bostadsbolaget. Detaljplaner som begränsar önskad 
förtätning ska omarbetas.

Bokskog i anslutning till Förslöv
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• Byggande av hyres- och bostadsrätter i varierande storlekar
Därför att: Människor har olika behov och genom livet förä ndras 
 behovet av bostad. Kommunen har ett ensidigt bostadsbestånd 
 bestående av villor, breddas utbudet bereds möjligheten för fler 
 människor att bosätta sig eller att bo kvar i kommunen. Hyresrätter ger 
långa flyttkedjor vilket ur ett historiskt perspektiv har genererat ökad 
befolkning i kommunen.
Hur: Genom markanvisning, avtal och i detaljplaner tillåta fler-
bostadshus. Ett ökat samarbete mellan kommunen, entreprenörer och 
fastighets ägare kommer att bygga förtroende och möjlighet för samtliga 
parter att planera sin verksamhet.

• Sammarbete mellan kommunen och Båstadhem AB
Därför att: Det kommunala bostadsbolaget kan spegla den politiska 
viljan om bostadsbyggande och således kommunens inflytande över hur 
samhället ska  utvecklas.
Hur: Genom att låta det kommunala bostadsbolaget bygga på 
 strategiskt viktiga platser och i önskad upplåtelseform. 

• Motverka obebyggda fastigheter genom avtal och kontrakt
Därför att: Kommunens mark är begränsad, den ska inte användas för 
spekulationsköp. Avtal och kontrakt motiverar byggherrar att realisera 
bostäder för kommunens invånare.
Hur: Genom att exploateringsavdelningen upprättar avtal med 
 exempelvis bankgaranti med byggherrar på strategiskt viktig mark.

• Utöka kommunens markinnehav i strategiskt viktiga lägen
Därför att: Först när kommunen har rådighet över mark kan 
 kommunen avgöra när marken ska bebyggas och i större utsträckning 
även hur marken ska disponeras.
Hur: Genom att exploateringsavdelningen aktivt arbetar med mark-
förvärv.

• Aktivt arbeta med kommunens infrastruktur
Därför att: En prioritering av gång och cykelvägar bidrar till 
ökad folkhälsa, minskad klimatpåverkan och ökad jämställdheten 
i samhället. En god kollektivtrafik möjliggör arbetspendling och 
bidrar till ett social, ekologiskt och ekonomiskt samhälle.
Hur: Genom att i detaljplaner och i större exploaterade områden 
prioritera gång och cykelvägar. Kommunen ska aktivt arbeta 
med utbyggnad av det befintliga gc-nätet. Kommunen ska öka 
 samarbetet med Region Skåne och Skånetrafiken vid upprättande 
av strategiska dokument och detaljplaner.

• Bygga i närhet av rekreations- och grönstråk
Därför att: Bostadsområden i närhet av rekreations- och grön-
stråk möjliggör ökad mental och fysisk hälsa. 
Hur: Genom att prioritera detaljplaner i närhet av rekreations- 
och grönstråk. 

• Placera skolor, vård och omsorgsplatser i centrala lägen
Därför att: I centrala lägen av kommunen finns aktiviteter som 
handel, restauranger, god kollektivtrafik, utbyggt gång och cykel-
nät och kommunal service, vilket möjliggör ett mer aktivt liv för 
både äldre och barn. 
Hur: Vid nybyggnation av skolor och vård- omsorgsplatser 
ska de placeras i centrala lägen med goda kommunikationer i 
 kommunen.

• Hålla kommunens översiktsplan och strategiska 
 dokument aktuella

Därför att: Översiktsplanen och de strategiska dokumenten 
 redovisar kommunens planerade strategier och mark användning. 
En aktuell översiktsplan omsätter kommunens vision till en 
 fysisk plan och avväger samhällets olika intressen. 
Hur: Kontinuerligt arbeta med strategiska dokument och 
 översiktsplanen.
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Nedprioritera
• Anspråkstagande av jordbruksmark
Därför att: Landets goda jordbruksmark minskar i takt med att våra 
 samhällen växter. Den minskade mängden jordbruksmark har blivit ett 
nationellt problem och försvårar för en av landets viktigaste närings-
livsgrenar.
Hur: Genom att i översiktsplanen värna om jordbruksmark.

• Lägen som ej är kollektivtrafiknära
Därför att: Lägen som ej är kollektivtrafiknära bygger på att invånarna 
är bilburna vilket exkluderar barn, äldre och människor som inte har 
körkort eller kan finansiera ett fordon.
Hur: Genom att prioritera detaljplaner i anslutning till kollektivtrafik, 
planera samhällsfunktioner som äldrevård, skola, bibliotek i kollektiv-
trafiknära lägen.

• Byggnation där verksamheter, handel och kommunal service ej 
finns

Därför att: Bostadsområden i närhet av verksamheter, handel och 
 kommunal service möjliggör för människor i alla skeden i livet att få 
god service.
Hur: Genom att prioritera detaljplaner i anslutning till verksamheter, 
handel och kommunal service.

• Fritidsbostäder
Därför att: Kommunens stora andel fritidsbostäder begränsar flytt-
kedjor och ett  ekologisk, ekonomisk och social hållbart samhälle.
Hur: Genom att via kontrakt och avtal som den kommunala tomtkön 
motivera potentiella invånare. Genom att prioritera detaljplaner och 
upplåtelse former till förmån för permanentboende. Fritidsboende 
 stimuleras att omvandla sitt boende till att bli permanentboende.

• Utbyggnadsområden med ensidigt bostadsbestånd
Därför att: Blandade upplåtelseformer ökar tryggheten i  samhället  
och skapar större möjligheter för fler invånare att bosätta sig i 
kommunen. I Båstads kommun är 87 % av fastigheterna avsedda 
för bostadsändamål småhus vilket begränsar flyttkedjor och 
 möjlighet till annat boende än villor.
Hur: Genom att i detaljplaner tillåta större variation av bostads-
byggande.

• Byggnation i strategiskt viktiga grönområden och grön-
stråk

Därför att: I takt med att orter förtätas ökar behovet av närbelägna 
grönområden och grönstråk. Gröna områden har inte bara en posi-
tiv inverkan på människors mentalahälsa, de är även viktiga som 
ekosystemtjänst.
Hur: Genom att i översiktsplanen värna om strategiskt viktiga 
grönområden och grönstråk. Bostadsområden planeras med fördel 
i närhet av rekreations- och grönstråk, inte i dem.
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10. BOSTADSBYGGNATION - ORTSVIS
I följande kapitel redovisas statistik och pågående detaljplaner i 
strategiskt viktiga områden för kommunens 6 största tätorter. Rutorna 
i kartbilden visar utsnitt för varje tätort, de röda streckade linjerna 
illustrerar kollektivtrafik via buss med start 13 december 2015.
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Båstad 109:330 (Nedre Hasselbacken)
Ca 100 bostäder fördelat på:
ca 30 småhus
ca 70 bostadsrätter
Byggstart småhus 2015
Byggstart bostadsrätter ca 2018

Båstad
Antal invånare: ca 5000
Antal bostäder med permanetboende: ca 1650 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 890 st
Antal fritidshus: ca 1050 fastigheter
Antal obebyggda fastigheter: Ca 160 st

22%

18%

29%

28%

3%

Båstad

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Åldersfördelning

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation

Hemmeslöv 10:10 (Heden)
Ca 150 bostäder fördelat på:
Ca 150 småhus
Detaljplanen medger flerbostadhus
Byggstart 2016

Hemmeslöv 5:14 (Tuvalyckan)
Ca 610 bostäder fördelat på:
ca 250 småhus
ca 210 hyresrätter
ca 150 bostadsrätter
Byggstart ca 2016/2017

Hemmeslöv 6:2
Ca 140 bostäder fördelat på:
ca 40 småhus
ca 40 hyresrätter
ca 60 bostadsrätter
Byggstart ca 2019

Trollbäcken (Bonum, Riksbyggen/Båstad
hem)
72 bostäder fördelat på:
Etapp 1 34 Bostadsrätter
Etapp 2  38 Bostadsrätter
Byggstart etapp 1 2016
Byggstart etapp 2 ca 2020
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30%

25%

25%

18%

2%

Förslöv

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation

Förslöv 2:4
Ca 140 bostäder fördelat på:
ca 80 småhus
ca 40 hyresrätter
ca 20 bostadsrätter
Byggstart ca 2019

Åldersfördelning

Förslöv
Antal invånare: ca 2300
Antal bostäder med permanetboende: ca 650 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 280 st
Antal fritidshus: ca 20 fastigheter
Antal obebyggda fastigheter: ca 80 st
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Torekov
Antal invånare: ca 1050
Antal bostäder med permanetboende: ca 480 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 130 st
Antal fritidshus: ca 780 fastigheter
Obebyggda fastigheter: ca 130 st

14%

13%

29%

41%

3%

Torekov

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation

Sunnan 10 mfl
Ca 50 bostäder fördelat på:
ca 50 bostadsrätter
Byggstart ca 2016/2017

Åldersfördelning
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Grevie
Antal invånare: ca 800
Antal bostäder med permanetboende: ca 290 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 100 st
Antal fritidshus: ca 10 fastigheter
Antal obebyggda fastigheter: ca 180 st

25%

22%
29%

22%

2%

Grevie

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation Böske 37:1
Pågående arbete med centrumförtätning

Grevie 43:1, Grevie 43:3
Ca 40 bostäder fördelat på:
ca 40småhus
Byggstart ca 2018

Grevie 28:1 (Grevie Kyrkby)
Ca 60 bostäder fördelat på:
ca 60 småhus
Byggstart ca 2018

Åldersfördelning
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Östra Karup
Antal invånare: ca 600
Antal bostäder med permanetboende: ca 200 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 60 st
Antal fritidshus: ca 10 fastigheter
Antal obebyggda fastigheter: 162 (inklusive Östra Karup 6:7)

28%

27%

22%

19%

4%

Östra Karup

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Östra Karup 6:7
Ca 160 bostäder fördelat på:
ca 100 småhus
ca 60 lägenheter i flerbostadshus
Byggstart 2016

Åldersfördelning

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation
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Västra Karup
Antal invånare: ca 450
Antal bostäder med permanetboende: ca 180 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 60 st
Antal fritidshus: ca 10 fastigheter
Antal obebyggda fastigheter: ca 10 st

25%

24%29%

17%

5%

Västra Karup

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation

Västra Karup 17:36 (Lindströms backe)
Avvaktar utredning avseende vattentäkt.
Oklart antal planerade bostäder, uppskattningsvis 
ca 50 st småhus.

Åldersfördelning
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11. MEDVERKANDE
Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats av Samhällsbyggnad 
vid Båstads kommun. Medverkande tjänstemän har deltagit i program-
arbetet: 
• Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
• Olof Selldén, Översiktsplanerare
• Emma Johansson, Planarkitekt
• Henrik Eliasson, Planarkitekt
• Johan Lindén, Ekonomichef
• Henrik Andersson, Bildningschef

SAMHÄLLSBYGGNAD

Olof Selldén  Lisa Rönnberg     
Översiktsplanerare Samhällsbyggnadschef  
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