
Framtidsförklaring	  för	  Ängelholm. 
	  
I	   Ängelholm	   finns	   såväl	   stad	   som	   landsbygd.	   Kommunikationerna	   är	   goda,	   med	   järnväg,	   flygplats,	  
vägar	   och	   kollektivtrafik.	   Det	   finns	   ett	   välfungerande	   näringsliv	   och	   många	   arbetsplatser	   på	   nära	  
pendelavstånd.	  Det	  är	  nära	  till	  natur-‐	  och	  rekreationsområden	  med	  tallskogen,	  de	  öppna	  fälten	  och	  
Skälderviken	  som	  ramar	  in	  staden	  där	  den	  byggts	  kring	  ån	  som	  ringlar	  mot	  havet.	  	  

Ängelholm	  har	  goda	  förutsättningar.	  	  

Men	  mycket	   kan	   bli	   bättre	   om	   vi	   är	   beredda	   att	   satsa.	   På	   skola	   och	   utbildning	   för	   våra	   barn	   och	  
ungdomar.	   På	   föräldrar	   och	   barnfamiljer	   genom	   bra	   barnomsorg	   och	   ett	   rikt	   utbud	   av	  
fritidsaktiviteter.	   På	   omsorgen	   av	   våra	   äldre	   och	   att	   vi	   ser	   till	   att	   ge	   stöd	   till	   socialt	   utsatta.	   Vi	   är	  
beredda	  att	  ge	  ängelholmarna	  ett	  verkligt	  inflytande	  över	  sin	  kommun.	  

I	   Ängelholms	   kommun	   ska	   all	   utveckling	   ske	   med	   utgångspunkt	   för	   en	   hållbar	   utveckling	   där	   de	  
ekologiska-‐,	  sociala-‐	  och	  ekonomiska	  dimensionerna	  samverkar.	  

	  De	  kommande	  fyra	  åren	  ska	  prioriteringar	  inom	  följande	  fem	  områden	  göra	  Ängelholm	  till	  en	  ännu	  
bättre	  kommun	  att	  bo	  och	  leva	  i.	  

	  Våra	  ledord	  är	  öppenhet,	  omtanke	  och	  handlingskraft.	  

 
1. Trygg välfärd 

Ängelholm ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Kommunen har ett ansvar att 
se till att barnomsorgen håller hög kvalitet, att det finns fungerande sociala skyddsnät och att det finns bra 
omsorg för äldre och personer med behov av särskilt stöd.  
  
Äldreomsorg 
Ängelholms kommun ska ha en trygg och utvecklad omsorg för alla äldre och för personer med behov av särskilt 
stöd. Äldre- och trygghetsboende ska erbjudas efter behov och de redan etablerade träffpunktsverksamheterna 
ska finnas kvar och utvecklas.  
 
Barnomsorg 
Barnomsorgen i Ängelholm ska ha hög kvalité och finnas också för de som arbetar på obekväma arbetstider. 
Barngrupperna ska hållas små i såväl förskolan som i fritidsverksamheten. Förskolans pedagogiska uppdrag ska 
prioriteras.  
  
Skyddsnät 
Kommunen ska ha fungerande sociala skyddsnät. Det ska finnas sociala stödfunktioner för människor som 
befinner sig i utsatta situationer, och kommunen ska särskilt arbeta för att fånga upp unga som är socialt utsatta.  
  
  

2. Barn- och ungdomar 
Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola med hög pedagogisk nivå i en trygg arbetsmiljö. Det ska finnas 
bra och utvecklande fritidsverksamhet och extra stöd att tillgå för de elever som har behov av det.  
 
Alla ska med 
Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara skolan med godkända betyg. Åtgärder ska sättas in 
tidigt för att lyfta de elever som behöver särskilt stöd och alla elever ska erbjudas studie- och läxhjälp.  

  
Bra arbetsmiljö 
Skolan är våra barn- och ungdomars arbetsplats. Såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön ska vara god. 
Alkohol, droger, segregation och mobbing ska motarbetas.   

  
Fritidsverksamhet 



Mötesplatser för unga ska finnas i alla Ängelholms tätorter.   
  
  

3. Inflytande 
Ängelholmarna ska ha reella möjligheter att påverka vad som händer i kommunen, och kommunen ska arbeta 
öppet och i dialog med ängelholmarna. Kommunens arbetsplatser ska präglas av hög grad av personalinflytande. 

  
Insyn och påverkan 
Ängelholmarnas möjligheter att påverka politiken i Ängelholm ska öka. Genom medborgardialoger, agila arenor 
och spontana möten ska människor få ökat inflytande över och bättre insyn i de politiska besluten.  

  
Bättre information 
Det ska vara lätt att komma i kontakt med ansvariga politiker och kommunen ska bli bättre på att sprida 
information om politiska beslut och förslag.  

  
Personalinflytande  
Kommunens arbetsplatser ska präglas av personalinflytande och bra dialog. De som arbetar i skolan, omsorgerna 
och i förvaltningen har ofta bäst kunskaper. Detta ska kommunen ta tillvara.  
  

4. Den levande kommunen 
Ängelholm har unika naturvärden som ska bevaras och vara tillgängliga för alla.  Vi ska satsa på ett rikt kulturliv 
och stödja idrotten. 
  
Bevara och utveckla 
Det ska finnas stadsnära rekreationsområden längs Rönne å och kusten. Vi ska slå vakt om de unika naturvärden 
som Ängelholm har och bygga staden med omsorg om natur och miljö. 
  
 
Levande föreningar 
 I Ängelholm finns möjligheter att uppleva och utöva kultur och föreningsliv i olika former. Kommunen ska 
arbeta för att föreningarna får bra förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Ängelholm ska ha idrotts- och 
publikarenor som täcker behoven. 
  
Cykel- och buss 
I Ängelholms kommun ska det vara lätt att ta sig fram på andra sätt än med bil. Därför ska vi utveckla 
kollektivtrafiken och gång- och cykelvägarna. Trafik ska ledas runt centrum för att minska genomfarterna. 
  
  

5. Bra näringslivsklimat 
Ett gott näringslivsklimat i kommunen är en förutsättning för hög tillväxt och fler arbeten. Ängelholms 
naturvärden gör att förutsättningarna inom besöks- och turismnäringen är särskilt goda. 
  
Effektiv handläggning. 
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler företag att etablera sig i Ängelholm. Företag ska bemötas effektiv och 
professionellt och med kort handläggningstid. Kommunen ska därför arbeta med ”en väg in” metoden som gör 
att ett företag som är intresserade av att etablera sig i kommunen endast ska behöva ha en kontakt person. 
 
Fungerande bostadsmarknad 
Växande företag förutsätter fungerande arbetsmarknader och bostadsmarknader. Ängelholm ska erbjuda 
hyresrätter, bostadsrätter och enskilda boendeformer och samtidigt ha markreserv för utveckling av nya 
bostadsområden.   

   
Besöks- och turismnäringen 
Kommunen ska arbeta aktivt med att göra våra naturvärden mer synliga och tillgängliga. Det ska ske genom 
marknadsföring och stöd till lokalt näringsliv som vill etablera sig inom besöks- och turismnäringen.  
  
  


