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Planuppdrag för centrala Båstad 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har inkommit med en planansökan för flertalet 
kommunalägda fastigheter i centrala Båstad tätort omkring torget Lyckan. 
Enligt ansökan har flera av fastigheterna byggnader som inte är helt 
ändamålsenliga för verksamheten och behöver utvecklas. För att kunna 
utveckla tätorten är det angeläget att se över markanvändningen, olika 
funktioners lokalisering och möjligheter till förtätning inom centrala Båstad. 
Planområdet är utpekat som område för förtätning i kommunens översiktsplan. 
Planprogrammet tas fram som ett underlag inför kommande 
detaljplaneläggning. 

Underlag till bes! u tet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2 0 2 0-11-10, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till planprogram för centrala Båstad, Kv. Citadellet m.fl., Båstads 
kommun, Skåne län får upprättas och samråd får hållas. 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

2. Planprogrammet inordnas med prioritet 1 enligt kommunens 
prioriteringslista. 
3. Planprogrammet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en 
strategisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
göras. 
4. En politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KS au) tillsätts. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Birgitte Dahlin (L), Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): 
Bifall med följande tillägg: Gruppledarna får kontinuerlig information 
på gruppledarträffarna. 

Uno Johansson (C): Bifall med följande ändring: I den politiska styrgruppen 
ska ingå minst en representant från varje parti i kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta förslag. Därefter ställer han proposition på 
Birgitte Dahlins m fl tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit 
detta yrkande. Slutligen ställer han proposition på Uno Johanssons 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit detta yrkande. 

Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till planprogram för centrala Båstad, Kv. Citadellet m.fl., 
Båstads kommun, Skåne län får upprättas och samråd får hållas. 

2. Planprogrammet inordnas med prioritet 1 enligt kommunens 
prioriteringslista. 

7 av 20 

3. Planprogrammet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför 
en strategisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning 
inte behöver göras. 

4. En politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KS au) tillsätts. 

5. Gruppledarna får kontinuerlig information på gruppledarträffarna. 

Till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig Uno Johansson (C). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-10 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000731/2020-300 

Tjänsteskrivelse 1 (7) 

Till: Kommunstyrelsen 

Planprogram för centrala Båstad, Kv. Citadellet m.fl., Båstads kommun, 
Skånelän 

Förslag till beslut 
Att 

1. Förslag till planprogram för centrala Båstad, Kv. Citadellet m.fl., Båstads kommun, 
Skåne län får upprättas och samråd får hållas. 

2. Planprogrammet inordnas med prioritet 1 enligt kommunens prioriteringslista. 
3. Planprogrammet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strate

gisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 
4. En politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott 

(KSau) tillsätts. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har inkommit med en planansökan för flertalet kommunalägda fastigheter i 
centrala Båstad tätort omkring torget Lyckan. Enligt ansökan har flera av fastigheterna bygg
nader som inte är helt ändamålsenliga för verksamheten och behöver utvecklas. 
För att kunna utveckla tätorten är det angeläget att se över markanvändningen, olika funktion
ers lokalisering och möjligheter till förtätning inom centrala Båstad. Planområdet är utpekat 
som område för förtätning i kommunens översiktsplan. 
Planprogrammet tas fram som ett underlag inför kommande detaljplaneläggning. 

Bakgrund 
Teknik och service har inkommit med en planansökan för flertalet kommunalägda fastigheter i 
centrala Båstad tätort omkring torget Lyckan. Det rör fastigheterna Citadellet 1 och 2, Plom
monet 1och2, Malen 1:237, Dillen 2, Borren 11, 12 och 17 samt del av Båstad 109:2. Flera 
olika samhällsfunktioner och serviceinrättningar ligger inom dessa fastigheter, bland annat 
kommunkontor, förskolor, skolor och bibliotek. 
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Kartbild över nordöstra delen av Båstads kommun med planområdet markerat med röd streckad linje. 

Enligt ansökan från Teknik och service har flera av fastigheterna byggnader som inte är helt 
ändamålsenliga för verksamheten. Det gäller exempelvis räddningstjänstens lokaler inom 
fastigheten Malen 1:237, kontorsbyggnaden inom Plommonet 1, förskolornas lokaler inom 
Plommonet 2, Musteriet inom Borren 12 och det före detta boendet för ensamkommande inom 
Borren 17. Även torget Lyckan behöver rustas upp framöver. Inom området finns det ett 
behov av att utreda trafiken i korsningen Friluftsvägen/Köpmansgatan, säkra skolvägar och 
trafiksituationen utanför Strandängsskolan, längs Hundestedsvägen i syfte att öka säkerhet och 
tillgänglighet för oskyddade trafikanter samt mötet mellan olika trafikslag och trafikanter på 
parkeringsplatsen vid ICA, busstationen och kunskapscentrum Agardh. 

Planläggningen har stöd i gällande översiktsplan ÖP2030 där fastigheterna i centrala Båstad 
pekas ut för "stads bygd ny /ändrad" i syfte att pröva möjligheterna till förtätning med bostäder, 
handel och service. Det skapar förutsättningar för vidareutveckling av centrala Båstad som 
mötesplats och centrumnod. Planläggningen är förenlig med länsstyrelsens gransknings
yttrande över ÖP2030, då länsstyrelsen inte framför några synpunkter på det utpekade mark
området eller förtätningen av samhället. 
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Kartutsnittfrån översiktsplanen, ÖP2030, där det aktuella området i centrala Båstads tätort är markerat 
mörkbrunt. Området pekas utför ny/ändrad stadsbygd med fokus på förtätning och utveckling av cent
rumverksamhet. 

Aktuellt 
För att kunna utveckla tätorten är det angeläget att se över markanvändningen, olika funktion
ers lokalisering och möjligheter till förtätning inom centrala Båstad. Det är dock inte enbart de 
kommunalägda fastigheterna som bör ingå i en planläggning utan även privatägda fastigheter, 
så att de större sammanhangen och frågor så som trafikflöden och allmänna platsers utform
ning kan studeras vidare. Detta betyder också att det först bör tas fram ett planprogram innan 
detaljplaneläggning kan göras. 

Med ett planprogram kan områdets förutsättningar kartläggas och utgångspunkter för den 
kommande planläggningen beslutas. Eftersom det är av stort allmänt intresse hur kommunen 
avser planlägga de centrala delarna av Båstad tätort och då markanvändningen är komplex 
med flera olika fastighetsägare och intressenter, behöver detaljplaneläggningen föregås av ett 
planprogram. Planprogrammet blir ett underlag för de olika detaljplaner som sedan behöver 
tas fram. Ett planprogram tas fram enligt plan- och bygglagen. Ett samråd ska genomföras på 
samma sätt som för en detaljplan. 

Planprogramsområde 
Utöver de kommunalägda fastigheterna behöver de privatägda också tas med i planprogram
met för att få en helhetsbild över till exempel trafikflöden, stråk och grönstrukturer, parke
rings behov och dagvattenhantering. 

Under arbetet med planprogrammet kan planområdets avgränsning ändras. 
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Kartbild över centrala Båstads tätort där föreslaget planprogramsområde är utritat med röd streckad 
linje. Inom planprogramsområdetfinns såväl kommunalägda som privatägda fastigheter. 

Syfte 
I översiktsplanen ÖP2030 pekas det aktuella området i centrala Båstad ut för ny /ändrad 
stads bygd. Kvarteren har låg nyttjandegrad och det är därför önskvärt att se över möjligheter
na till förtätning med fler bostäder och lokaler för service och handel, för att främja ett levande 
centrum som förmår attrahera boende så väl som besökare. Trafiksituationen är stundtals 
problematisk och i synnerhet barnens skolvägar behöver göras säkrare och tryggare. Vid 
Strandängsskolan skapar gaturummets utformning och mötet mellan de olika trafikslagen en 
osäker och otrygg upplevelse för många skolelever. Gång- och cykelvägen över torget Lyckan 
och under Köpmansgatan till Strandängsskolan, trafiksituationen på parkeringen/busstationen 
vid ICA där bussar, godstrafik, persontrafik och barn samsas om ytan, korsningen Friluftsvä
gen/Köpmansgatan och Hundestedsvägen är ytterligare platser i gatunätet där andra trafik
lösningar behöver åtgärdas. 

Process och styrning 
En politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) 
föreslås leda arbetet. Det är viktigt att inledningsvis formulera tydliga utgångspunkter för 
planprogrammet. Eftersom intresset för planläggningen av centrala Båstad är stort behöver 
medborgardialoger hållas i ett tidigt skede så väl som under samrådet. 

Planprogrammet tas fram som ett underlag inför kommande detaljplaneläggning. Intressen
ter /fastighetsägare som vill att en detaljplan ska tas fram behöver dock inkomma med en plan
ansökan till Båstads kommun i vanlig ordning. Det är kommunstyrelsen som beslutar om plan
besked. 

Tidplan 
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Arbetet med planprogrammet bedöms kunna påbörjas under 2021 med samråd i slutet av 
2021 och ett godkännande av planprogrammet 2022, se figur nedan. Då planprogrammet be
döms vara av större vikt för kommunen bör kommunfullmäktige ta beslut om godkännande av 
planprogrammet. 

Uppstart & 

dialog 

2021 

Samråd 

2022 

Godkännande Laga kraft 

2022 2022 

En första detaljplan bedöms kunna påbörjas i slutet av 2022 med samråd under 2023 och ett 
antagande av detaljplanen 2024. 

Planarbetet föreslås inordnas med prioritet 1 enligt kommunstyrelsens prioriteringsordning, 
eftersom planen syftar till att möjliggöra kommunal service och då Båstads busstation ligger 
inom planområdet där markanvändningen är bostäder, service, handel och annan verksamhet 
som är förenlig med bostäder. 

Underlag 
Inom ramen för planprogrammet behöver en rad olika frågor studeras. Det finns en del redan 
framtaget underlag att arbeta vidare utifrån, exempelvis inriktningsdokumentet för Båstads 
tätort (Dnr. B 2015-71). 

En översiktlig dagvattenutredning samt en trafikutredning där även omgivande vägnät och 
behovet av parkering ingår behöver tas fram. Dessa behöver arbetas fram externt då förvalt
ningen inte har personella resurser för att ta fram den typen av underlag. 

Förvaltningen kommer även behöva göra stråkstudier för att undersöka hur man förflyttar sig 
inom och till området och kartlägga rörelsemönster. Detta underlag tas fram av förvaltningen. 

Bebyggelsen och stadsmiljön inom planområdet bedöms inte vara kulturhistoriskt värdefull. 
En kulturhistorisk utredning bedöms därför inte behöva göras. Dock har kommunhuset samt 
Brännborns fastighet, där idag bl.a. Magasinet och Systembolaget ligger, kvaliteter som är tids
typiska. Dessa byggnaders arkitektoniska kvaliteter behöver beaktas. 

Miljöpåverkan 
En undersökning har gjorts av om planprogrammet kan antas medföra en betydande miljöpå
verkan. Undersökningen visar att genomförandet av planprogrammet kommer bidra till ett 
mer effektivt markutnyttjande med ökad användning av befintlig infrastruktur inom området. 
En förtätning av området kan också bidra till minskade transporter och bättre underlag fört ex 
kollektivtrafik. Dagvattenutredningen som planeras ska ligga till grund för förbättringar avse
ende både kvalitet och kapacitet för dagvattenhantering och därmed minskad miljöpåverkan. 

Ekonomi 
Planprogrammet arbetas fram av personal vid Samhällsbyggnad i samverkan med tjänste
personer från andra verksamhetsområden, exempelvis Teknik och service. Finansiering av de 
underlag som behövs beskrivs närmre under Konsekvenser av beslut - ekonomi. 

Efterföljande detaljplaner kan komma att möjliggöra utökade byggrätter som kan generera 
intäkter för kommunen. 

Kommande detaljplaner finansieras genom upprättande av planavtal med de fastighetsägare 
som har nytta av respektive detaljplan. 

·1fh };W 



6 (7) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förutsättningarna för samhällsservice och handel att utvecklas i Båstads centrum förbättras i 
och med planprogrammets helhetsgrepp om området. Förtätningsmöjligheter kan ge fler 
boende i centrala Båstad, något som gynnar ett levande, tryggt centrum och ger ett ökat 
kundunderlag, samtidigt som det bidrar till ett hållbart markutnyttjande. 

Verksamhet 
Med ett beslut om att arbeta fram ett planprogram för centrala Båstad, som syftar till att se 
över möjligheterna till förtätning med fler bostäder och lokaler för service och handel och att 
främja ett levande centrum som förmår attrahera boende så väl som besökare, efterlevs 
kommunfullmäktiges inriktningsmål: 

Fokusområde medborgaren, mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
Fokusområde hållbar samhällsutveckling, mål 6: Båstads kommun erbjuder goda 
förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat. 
Fokusområde hållbar ekonomi, mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god 
ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande. 

Ekonomi 
Ett beslut om att upprätta ett planprogram för centrala Båstad får konsekvenser för den 
kommunala ekonomin. De eventuella förtätningsmöjligheter och ökade byggrätter som plan
programmet kan resultera i, skulle skapa försäljnings bar mark som ger intäkter åt kommunen. 

Två externa utredningar behöver göras under arbetet med planprogrammet; en trafikutred
ning inklusive parkeringsöversyn samt en översiktlig dagvattenutredning. Utredningarna upp
handlas först när en struktur för planområdet arbetats fram. Medel finns inte inom befintlig 
ram för 2021 och utredningarna föreslås finansieras genom medel från kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter för 2021. Ett äskande av medel sker i samband med upphand
ling. 

Barnkonsekvensanalys 
Ett beslut om att upprätta ett planprogram för centrala Båstad ger tillfälle att skapa skolvägar 
och en trafikmiljö runt Strandängsskolan som är säkrare och tryggare för skolbarnen. Under 
arbetet med att ta fram planprogrammet kommer barn i olika åldrar vara viktiga att höra och 
samla in synpunkter från. Planprogrammet kommer att innehålla en barnkonsekvensanalys av 
planförslaget. 

M i ljökonsekvensana lys 
En undersökning har gjorts av om planprogrammet kan antas få en betydande miljöpåverkan. 
Den visar att en rad frågor särskilt behöver beaktas i fortsatt planarbete men att en miljökon
sekvensbeskrivning inte behöver upprättas i samband med planprogrammets framtagande. 
Frågor som är särskilt viktiga i det fortsatta arbetet är dagvattenproblematik inklusive vatten
kvalitet, lågpunkter och översvämningsfrågan. Fortsatt att utreda i planprogrammet är till ex
empel om markförorening finns, trafik- och bullersituationen, markstabilitet i skredkänsliga 
jordarter inom området samt konsekvenser av ett ökat resursutnyttjande på tex vattenled
ningsnät. Vissa frågor lämpar sig bättre att i mer detalj utreda i efterföljande detaljplaneske
den. 

Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 



Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 
Teknik och service 
Barn och skola 
Bildning och arbete 
Vård och omsorg 
Kommunledningskontoret 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan om planbesked från Teknik och service, daterad 2020-09-29 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Olof Sellden, planchef 
Hanna Seger, vik översiktsplanerare 
Jan Bernhardsson, chef för Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
Marie Eriksson, gatu- och parkchef 
Inga-Britt Henriksson, chef för Barn och skola 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommunchef 
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