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INLEDNING
Bakgrund
Ängelholms kommun beslöt 2014 att utreda om kommunens mål för när-
ingslivsutveckling och turism överensstämde med det ekonomiska stöd som 
kommunen lämnade till bolaget Ängelholms Näringsliv AB samt om bolaget 
levererade det resultat som kommunen förväntade sig - det vill säga hur mål,
medel och resultat hängde ihop. Extra vikt skulle läggas på delen turism. 
Utredningen genomfördes under hösten 2014 av företaget Bjerkne & Co. 

Som en direkt fortsättning gav kommunfullmäktige i januari 2015 bered-
ningen för samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en strategi för utveckling 
av turismnäringen i Ängelholm. Syftet var att skapa förutsättningar för att 
stärka Ängelholms kommun som turistort. Beredningen tog fram en strategi 
som behandlades i kommunfullmäktige den 30 november 2015, då rappor-
ten överlämnades till kommunstyrelsen för vidare handläggning. En plan 
kopplat till slutrapporten togs fram. Kommunfullmäktige tog den 30 maj 
2016 beslut om att godkänna planen, som innehöll en åtgärd om att styr-
dokument (dels en plan och dels en handlingsplan) för besöksnäringen ska 
tas fram för Ängelholms kommun. Detta styrdokument utgör planen för 
utveckling av besöksnäringen. 

Syfte
Syftet med planen är att bidra till en kraftfull och långsiktigt hållbar utveck-
ling av besöksnäringen i Ängelholms kommun. Planen innehåller en målbild 
och strategier för utvecklingen av Ängelholm som plats och destination. 
Planen pekar ut vilka åtgärder som ska vidtas för att vidareutveckla Ängel-
holms viktigaste styrkeområden samt vilka svagheter som ska tas tag i och 
åtgärdas. Handlingsplanen pekar ut vilka åtgärder som ska prioriteras för att 
målbilden kunna förverkligas. 

Process
Denna plan grundas på beredningens förslag, kommunfullmäktiges beslut, 
Översiktsplan 2035, den av Bjerkne & Co 2014 utförda utredningen samt 
en nulägesanalys som inkluderat inläsning av ytterligare väsentliga handling-
ar, personliga intervjuer med politiker, kommunala tjänstemän, företagare 
samt VD i Ängelholms Näringsliv AB, besök på områden och anläggningar, 
workshop kring destinationens nuläge - styrkor, svagheter, hot och möjlig-
heter - dialog med av kommunen utsedd projektgrupp med mera.

Planen är styrande för Ängelholms kommuns arbete med besöksnäringen. 
Organisationsfrågor har inte ingått i uppdraget.

Hur kan vi rusta oss
inför framtidens 
arbetmarknad?
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MÅL & STYRDOKUMENT
Nationella

Branschkvantitativa mål  2010   2015   2020
Omsättning, miljarder kr   233 (252)  324 (350)  465 (500)
Exportvärde, miljarder kr   74 (94)  118 (150)  150 (200)
Antal anställda, tusental*  142 (160)  178 (200)  242a (260)
Exportmogna destinationer  15b   25   35
Image/NBI Ranking   10   9   8

* Årsverken.
a Med en fördubblad omsättning i löpande priser, en årlig prisökningstakt med cirka 2 procent 
   och en årlig produktivitetsökning på cirka 1 procent beräknades 2010 en sysselsättning på    
   runt 250 000 årsverken till 2020. Den nationella strategin tar mot denna bakgrund fortsatt  
   sikte på 100 000 nya årsverken till 2020.
b Antalet 15 är en uppskattning av det antal destinationer som bedömdes vara exportmogna    
   när strategin skrevs och där partnerskap med VisitSweden i vissa fall var etablerat. Siffran 
   omfattar bland annat storstadsregionerna, ett antal fjälldestinationer och andra väl utveck-
   lade destinationer.

Källa: Svensk turism, 2016:9. Halvtidsanalys Nationell strategi för svensk besöksnäring. Så ökar vi 
          tempot och kraftsamlar inför 2020.

De nationella kvantitativa målen har baserats på en offensiv satsning på 
svensk besöksnäring.

Statens mål
Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska föreslå en sammanhål-
len politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med utred-
ningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som 
export- och jobbmotor i hela landet. Utredaren ska bland annat analysera 
utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöks-
näringen. Utredaren ska lämna förslag till en politik som skapar förutsätt-
ningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att 
aktörerna gemensamt kan kraftsamla inom besöksnäringen. 

Visit Sweden marknadsför svenska destinationer och upplevelser med målet 

att öka människors lust att resa hit. Uppdraget har två tydliga fokus:

• Att marknadsföra varumärket Sverige internationellt.
• Att marknadsföra svenska destinationer och upplevelser utomlands.

Visit Sweden ägs till 50 procent av staten via Näringsdepartementet och till 
50 procent av besöksnäringen via Svensk Turism AB.

Regionala 
Greater Copenhagen
Såsom en av de mest tillväxtgenererande branscherna har besöksnäring 
och turism varit en prioriterad fråga för The Greater Copenhagen & Skåne 
Committee under 2016 och 2017. Ambitionen är att se till att destinationen 
Greater Copenhagen skiljer ut sig i Europa som den perfekta matchningen 
av stad och land. Turismen är en prioriterad fråga för kommande år i The
Greater Copenhagen & Skåne Committee. Besöksnäringen ska bidra till 
storregionens mål om ökad tillväxt.

Region Skåne
En delstrategi i den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, 
handlar om att Skåne ska vara globalt attraktivt. År 2030 ska omsättningen 
i besöksnäringen ha ökat med 75 procent jämfört med år 2014. Tourism 
in Skåne arbetar med utveckling, marknadsföring och utbildning i syfte att 
skapa en hållbar tillväxt av besöksnäringen i Region Skåne. En strategisk plan 
kallad Collaborative Tourism 2020 ligger till grund för arbetet. De två fokus-
områden som prioriteras är destinationsutveckling samt marknadsföring och 
distribution. Tourism in Skånes arbete inriktas i hög grad på international-
isering.

Familjen Helsingborg
Inom Familjen Helsingborg samarbetar följande 11 kommuner från Nord-
västra Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, 
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Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Enligt verksam-
hetsplanen för Familjen Helsingborg är målet att familjen ska ha det bästa 
värdskapet för våra turister och en ökad internationell turism under perioden 
2016-2019.

Kommunala
Framtidsförklaring
Ängelholms potential som besökskommun är stark. Det finns ett brett 
intresse hos såväl medborgarna som hos näringsidkare, kommun och andra 
för att realisera mer av denna potential. Det kan handla om naturen, strand-
en, fisket, matkulturen, mysig shopping i centrum eller besök på något av 
Ängelholms populära besöksmål. Det viktiga är att etablera en ”dragare”: en 
anledning att besöka Ängelholm. Ängelholms kommun måste våga satsa på 
turismen och besöksnäringen. Därför bör Ängelholms Näringsliv AB ges 
möjlighet att arbeta med destinations- och turismutveckling på ett strategiskt 
och föregripande sätt.

Kommunfullmäktiges mål
Av kommunfullmäktiges mål framgår att en kommunal demokrati med bra 
boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa ska erbjudas 
för att få nöjda medborgare.

Översiktsplan 2035
Översiktsplan 2035 innehåller ett tydligt ställningstagande om att stärka 
besöksnäringen och att Ängelholm ska fortsätta utvecklas som besöksort. 
Centrum ska utvecklas ytterligare. Landsbygds- och naturbaserad turism ska 
ges möjlighet att utvecklas. Besöksnäringen ska stärkas i samverkan med 
familjen Helsingborg.

Ängelholms Näringslivs AB
Ängelholms Näringslivs AB:s mål för besöksnäringen är att den totala 

turismomsättningen ska öka med 2 procent 2017 och därefter med 5 pro-
cent per år.

Kraftsamling Ängelholm
Kraftsamling är ett partnerskap mellan företrädare för kommunen, närings-
livet och den ideella sektorn. Partnerskapet har tagit fram en vision för 
Ängelholm 2020:

Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar 
de konkurrensfördelar  som ges av det geografiska läget och utmärkt 
infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie-, och 

besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet.

Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, 
växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för 

boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande.

Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, 
kunskapsstaden och hälsostaden.

I Kraftsamling Ängelholm finns mål om att besöksnäringen med hotell, 
stugbyar, restauranger och handel ska utvecklas snabbare än branschen på 
riksnivå.
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BESÖKSNÄRINGEN
Besöksnäringen i Sverige
Besöksnäringen är en stor möjlighet för Sverige. Redan i dag betraktas den 
av många som en svensk basnäring.

Besöksnäringen bidrar i hög grad till att öka livskvaliteten hos de människor 
som lever och verkar runt om i Sverige. Den bidrar till att bygga broar 
mellan människor med olika etniska och kulturella bakgrunder. Den skapar 
ett bredare och mer attraktivt utbud av kultur, nöjen, idrott, affärer, evene-
mang, möten, restauranger, caféer, utflyktsmål med mera för kommunin-
vånarna. Besöksnäringen ger inkomster till många företag och skapar nya 
arbetstillfällen.

Besöksnäringen skapar många jobb för ungdomar och utlandsfödda. Visita- 
Svensk Besöksnäring genomförde 2013 en utredning som visade att nästan 
50 procent av de anställda inom branschen i Sverige var ungdomar (till och 
med 26 år) samt att andelen utlandsfödda inom branschen var 36 procent 
att jämföras med 14 procent på övrig arbetsmarknad. 

Besöksnäringen ger också samhället stora skatteinkomster och bidrar på så 
sätt till att finansiera ”mjuka” verksamheter som vård, skola och omsorg.
Besöksnäringen skapar även underlag till att utveckla en bättre infrastruk-
tur.

Den totala turismkonsumtionen i Sverige ökade med 18,3 miljarder kronor 
eller 6,6 procent under 2016 och uppgick totalt till nästan 300 miljarder.1 
Sedan år 2000 har den totala turismkonsumtionen i Sverige ökat med totalt 
146 miljarder kronor eller nästan 100 procent i löpande priser, vilket
motsvarar en genomsnittlig årlig utveckling på 4,3 procent sedan 2000.1

Under 2016 var antalet sysselsatta inom turismsektorn nästan 170 000.1
Antalet personer som var sysselsatta med turism ökade med cirka 7 procent 

under 2016 jämfört med den totala sysselsättningen i Sverige som ökade 
med 1,7 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 
29 procent. Sveriges totala sysselsättning har under motsvarande period ökat 
med 14 procent.1

Under 2016 ökade de inhemska fritidsresenärernas konsumtion i Sverige 
med 3,7 procent, medan de inhemska affärsresenärernas konsumtion ökade 
med 0,3 procent.1 Sedan 2000 har fritidsresenärernas konsumtion ökat med 
drygt 80 procent jämfört med affärsresenärernas ökning med cirka 20 pro-
cent. Svenska fritidsresenärer stod för närmare tre fjärdedelar av svenskarnas 
totala turismkonsumtion i Sverige under 2016. Sedan 2000 har andelen ökat 
från 65 procent till 74 procent. Affärsresenärernas andel har därmed under 
samma period minskat från nästan 35 till cirka 26 procent.1

Av de 296 miljarder kronor som svenska och utländska besökare omsatte i 
Sverige under 2016 spenderades närmare 85 miljarder, motsvarande 29 pro-
cent, inom varuhandeln på till exempel shopping och livsmedel.1 Drygt 32 
procent, motsvarande 95 miljarder, spenderades på boende och restaurang 
varav boendekostnaderna uppgick till 57 miljarder (19%) och kostnaderna 
för utemåltider till 38 miljarder (13%). Resor och transporter med utgifter 
för exempelvis tågbiljetter, flygbiljetter, hyrbilar men exklusive utgifter för 
drivmedel, svarade för 23 procent av de totala utgifterna. Dock har resor och 
transporters andel av den totala turismkonsumtionen minskat med 6 procent 
sedan år 2000. Drivmedel, i huvudsak till privata personbilar, svarade för 9 
procent av utgifterna.1

Den största utgiftsposten för svenska besökare som totalt spenderade 176 
miljarder kronor i den svenska besöksnäringen 2016 var resor och transpor-
ter.1 Det svarade för närmare 29 procent, motsvarande 50,9 miljarder av den 
totala svenska turismkonsumtionen. Boende och restaurang svarade för 37 
procent av den totala konsumtionen som uppgick till 64,7 miljarder kronor, 
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varav boendekostnader uppgick till 49 miljarder och utemåltider till 15,6 
miljarder. Varuinköp svarar för en mycket mindre andel (18 procent) för de 
svenska besökarna jämfört med de utländska (45 procent).1

1 Tillväxtverket (2017). Fakta om svensk turism 2016.

Utveckling av sysselsättning och dess tillväxt i Sverige 2010-2016

+ 13 %

 - 4 %- 13 %

+ 14 %  + 9 % + 20 %

MOTORFORDONS-
TILLVERKNING

60 000 PERSONER

TRÄVAROR, MASSA 
OCH PAPPER

73 000 PERSONER

DATA OCH 
IT-TJÄNSTER

104 000 PERSONER

JORD- & SKOGS- 
BRUK, FISKE

106 000 PERSONER

STÅL- OCH METALL-
FRAMSTÄLLNING

105 000 PERSONER

BESÖKS-
NÄRINGEN

169 000 PERSONER

Källa: Svensk Turism (2016).

Exportvärde 2013
Turismens exportvärde (utländska besökares kosumtion i Sverige) 2016 
i jämförelse med exportvärden för några viktiga varuområden (miljarder 
kronor).
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Källa: Tillväxtverket/SCB (2017:20). Fakta om Svensk turim 2016.

Besöksnäringen i Ängelholm
Tillväxten i besöksnäringen i Ängelholm har under flera år varit begränsad. 
Av HUI:s rapport om turismutvecklingen i Skåne 2016, genomförd på upp-
drag av Tourism in Skåne, framgår bland annat följande fakta om besöks-
näringens storlek i Ängelholm:

• År 2016 var turismomsättningen 1017 MKR.
• Antalet årsverken var 792.
• Antal hotellrum var ca 350.
• Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar var 148 579.

Besöksnäringen i Ängelholm har under de senaste åren varit i en struktur-
omvandling på boendesidan. Boendeanläggningar har lagts ner eller gjorts 
om till bostadsrätter eller anpassats för flyktingmottagning. Flera anlägg-
ningar har också bytt ägare. Utbudsidan har växt under de senaste åren och 
med flera nya aktörer/aktiviteter såsom Äventyrsklättring med UpZone i 
Hembygdsparken och smakmat-tur i Vejbystrand. Även färdigställanden av 

Kattegattleden har stärkt utbudssidan. Det pågår för närvarande såväl diskussion-
er om som satsningar på utbyggnad av ny logikapacitet i kommunen.

I Ängelholms Näringsliv AB bedrivs verksamhet i tre operativa affärsom-
råden och en stödjande central verksamhet; besöksnäringsutveckling, centrum-
utveckling, näringslivsutveckling samt central verksamhet. 

När det gäller besöksnäringen samordnar, utvecklar och marknadsför bolaget
destinationen i syfte att skapa fler affärer för besöksnäringen och bidra till till-
växt i kommunen. Arbetet spänner över specifika affärsutvecklingsinsatser till att 
tillhandahålla generella informations- och kommunikationsfunktioner till besöks-
näringen. Allt i syfte att bidra till en positiv vistelse för våra besökare och att sti-
mulera till ett ökat nyttjande av det samlade besöksnäringsutbudet. Arbetet består 
i huvudsak av att: samordna besöksnäringsaktörer (Region, kommun & besöks-
näring), utveckla Ängelholms långsiktiga attraktionskraft som besöksdestination, 
attrahera besökare till Ängelholm samt tillhandahålla besöksservice.

Stadens centrum är i alla städer av mycket stor betydelse för invånarnas och 
besökarnas uppfattning om ortens identitet, karaktär och atmosfär. Affärsområde 
Centrumutvecklings huvuduppgift är att utveckla tillväxtförutsättningarna inom 
Stadskärnans geografiska område (Kristian II:s väg – Järnvägsstationen, Klippan-
vägen - Hälsostadsområdet) under varumärket På Stan Ängelholm. Arbetet görs 
för att på ett samlat sätt möta andra konkurrerande handels- och mötesplatsers 
(externa köpcentra, närliggande stadskärnor och e-handel) utbud och marknads-
föring. Arbetet består i huvudsak av att: samordna ägarparterna (kommun, fastig-
hetsägare & kommersiella hyresgäster), utveckla områdets långsiktiga attraktions-
kraft samt attrahera kunder till handels- och mötesplatsen På Stan Ängelholm.

Affärsområdet Näringslivsutvecklings huvuduppgift är att bidra till att 
skapa goda förutsättningar för ökad ekonomisk tillväxt i Ängelholm. Arbetet 
består i huvudsak av: företagsservice, utveckling av Ängelholm som företagsplats 
samt investeringsfrämjande åtgärder.
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MÅL
Mål för Ängelholms kommun som destination 2030

Ängelholm ska vara ett förstahandsalternativ för barn-
familjer och seniorer som vill besöka eller bo i Skåne

Det uppnås genom att:

• Ängelholm utvecklar en av Skånes mest attraktiva, vänliga 
och välkomnande stadskärnor med boenden, hotell, mötes-
platser som restauranger, caféer, torg och grönytor i kombi-
nation med ett konkurrenskraftigt shoppingutbud samt ett 
rikt utbud av kultur och evenemang.

• Den tydliga kopplingen till havet, närheten till kvalitativa 
naturområden samt den suveräna tillgängligheten attraherar 
såväl boende som besökare.

En kraftfull satsning på besöksnäringen ska bidra till en positiv och hållbar 
utveckling för Ängelholm samt ökad livskvalitet för Ängelholmarna. En väl 
utvecklad besöksnäring lockar många besökare till Ängelholms kommun. 
Besökare som också kan attraheras av kommunens många kvaliteter och på 
så vis få upp ögonen för Ängelholm som attraktiv bostadsort. Att Ängel-
holm som turistort syns och hörs i olika medier kan också bidra till att skapa 
intresse för att flytta till Ängelholm.

I nuläget är ca 70 procent av de svenska besökarna till Ängelholm 31 år och 
äldre. 30 procent är 46-65 år, 22 procent 31-45 år samt 17 procent 65+ år.2
Nästan 90 procent av alla gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i 
Ängelholms kommun är svenska.2

Runt om i världen flyttar fler och fler människor från landsbygden till stor-
stadsregioner. Idag bor mer än hälften av jordens befolkning (+ 50 procent) 

i storstadsregioner. Flera bedömare menar att det om 50 år kommer att 
vara 75 procent av befolkningen som bor i storstadsregioner.

I Sverige är det tydligt att ungdomar i allt högre grad söker sig till de större 
städerna för att studera. Samtidigt är det i de större städerna det för allt 
fler finns bäst möjligheter att hitta ett arbete. När ungdomar har studerat 
och/eller arbetat några år och hittat en partner som de vill bilda familj och
skaffa barn tillsammans med går de in i en ny fas i livet. Då finns det hos 
många en vilja att bosätta sig utanför storstaden.

Lite lugnare och tryggare miljö för barnen att växa upp i, kortare restider, 
mer tid för familjen, nära till natur och friluftsliv är exempel på varför folk 
kan vilja flytta från storstäderna i detta skede i livet. Ett annat tungt vägan-
de skäl för många är ekonomin. Det går ofta att få betydligt bättre boende 
om man söker sig en bit utanför storstäderna än vad som är möjligt i, och 
i nära anslutning till, storstäderna. Det gäller både i Stockholmsregionen 
och Göteborgsregionen. I Skåne handlar det främst om Malmö och Hel-
singborg.

En stor del av dessa relativt unga familjer vill dock ha fortsatt tillgång till 
ett attraktivt utbud av kultur, nöjen, affärer, restauranger och caféer - det 
vill säga en god portion av storstadens utbud om än i lite mindre format. 
Därför är en fortsatt positiv utveckling av centrum i Ängelholm av stor 
vikt för hela kommunens möjlighet att konkurrera med andra kommuner i 
Skåne.

Blir Ängelholm ett populärt förstahandsval som bostadsort kommer det 
även att ge positiva effekter på inflyttningen till fler delar av kommunen 
än centrum. Tillgången till barnomsorg, skolor och idrottsaktiviteter är 
också viktiga för att få familjer med yngre barn att välja Ängelholm som 
bostadsort.
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Skåne är en attraktiv region att bosätta sig i för många seniorer från olika 
delar av Sverige som snart ska, eller nyligen har, pensionerat sig. Dagens 
nyblivna pensionärer lever betydligt längre än tidigare generationer och be-
tydligt fler har en relativt god ekonomi än vad som förr var fallet. Ängelholm 
har väldigt mycket att erbjuda seniorer.

Givetvis är även andra välkomna att besöka och bosätta sig i Ängelholm. 
Men för att kunna åstadkomma goda resultat med begränsade resurser är det 
nödvändigt att prioritera vilka målgrupper vårt arbete skall fokusera på.

2 Handelns utredningsinstitut (2016). Kommunala turimeffekter Ängelholms kommun 2016. Utförd 
på uppdrag av Tourim Skåne. 

Mål för Ängelholms kommuns satsning på besöks-
näringen 2030

Besöksnäringen ska i hög grad bidra till att 
visionen för Ängelholm förverkligas och därmed 

bidra till ökad livskvalitet för Ängelholmarna

Operativa mål:

2 miljarder SEK i turismomsättning
1500 årsverken
1000 hotellrum 

Strategier
Övergripande
Ängelholms kommun avser att:

• Öka sitt engagemang och sina satsningar, personella och ekonomiska, 
inom besöksnäringen.
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• Arbeta mer aktivt för att besöksnäringen dels ska attrahera fler besök-
      are, skapa ökad turismomsättning och fler arbetstillfällen, dels bidra till  
      ökad inflyttning och ökad livskvalitet för kommuninvånarna.
• Öka fokus på kommunens eget arbete med, samt kompetens inom, 

destinationsutveckling så att besöksnäringen blir en naturlig och viktig 
del i kommunens plan- och utvecklingsarbete.

• Utveckla samarbetet med det privata näringslivet.
• Samverka proaktivt med Familjen Helsingborg.
• Arbeta utifrån identifierade målgruppers behov och intressen.
• Arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt.
• Öka prioriteringen för besöksnäringens behov av mark i samhällsplan-
      eringen.
• Gå från turistbyrå till kommunikationsnav.
• Tydligt kommunicera nyttan som besöksnäringen skapar för kommu-

nens invånare.
• Följa hur nöjda såväl besökare som kommuninvånare är med satsning-

arna som görs på besöksnäringen systematiskt.

Produkt ”Destination Ängelholm”
Ängelholms kommun avser att:

• Vidareutveckla centrum till en av Skånes mest attraktiva och välkom-
nande stadskärnor med boenden, hotell, mötesplatser som restauranger, 
caféer, torg och grönytor i kombination med ett konkurrenskraftigt 
shoppingutbud samt ett rikt utbud av kultur och evenemang.

• Utveckla utbudet av hotell, aktiviteter och evenemang vid havet och 
stranden.

• Stärka Ängelholms och centrums koppling till vattnet, särskilt havet.
• Nyttja och utveckla tillgången till, och upplevelser i, befintliga natur- 

och kulturområden i kommunen och närregionen.
• Stödja och stimulera fortsatt utveckling och drift av Hembygdsparken.

• Utveckla satsningen på evenemang utifrån en helhetsbild på Ängelholm 
som evenemangsstad.

• Arbeta aktivt med mat som tema (närproducerad mat och dryck, 
gårdsbutiker, nischade matbutiker, lokala produkter i livsmedelsbutiker, 
restauranger, caféer och matevenemang).

• Stimulera intresset för fler investeringar i besöksnäringen med fokus 
på boendeanläggningar för besökare, främst hotell, men även camping, 
samt evenemangsanläggningar aktivt. 

Varumärke
Ängelholms kommun avser att:

• Bygga ett tydligt platsvarumärke för Ängelholm med hjälp av en va-
rumärkesplattform som tydliggör vilken position Ängelholm väljer i 
relation till andra valbara platser. Varumärket utgår naturligt från Äng-
elholms vision. Varumärket ska ersätta tidigare varumärke och kunna 
användas av så många parter som möjligt.

• Bedriva varumärkesarbetet i nära samarbete mellan Ängelholms kom-
mun och Ängelholms Näringsliv AB.

• Utarbeta en kommunikations- och marknadsplan för Ängelholm som 
destination och förnya den löpande (årligen) i nära samarbete med före-
tagen inom besöksnäringen.

• Fokusera i arbetet med kommunikation och marknadsföring på digitala 
kanaler (nya kanaler som utvecklas av stora aktörer som Google, sociala 
nätverk, appar, sälj- och informationskanaler, hemsida, SEO etcetera).

Tillgänglighet
Ängelholms kommun avser att:

• Arbeta med tillgängligheten som en stark konkurrensfördel för Ängel-
holm, som därför ska kommuniceras tydligt i alla sammanhang det är 
möjligt och lämpligt.
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• Arbeta fram ett kommunikationskoncept för hur Ängelholms konkur-
renskraftiga läge och suveräna tillgänglighet ska kommuniceras och 
säkerställa att konceptet används/får användas av alla i sammanhanget 
relevanta parter.

• Förbättra tillgängligheten mellan centrum och havet/stranden.
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ÖVRIGT
Övrigt
EU har gjort förändringar av en del lagar och regler som påverkar arbetet 
med besöksnäringen. Ängelholms kommun behöver studera och analysera 
dessa förändringar.

Ängelholms nuvarande vision ”Kraftsamling Ängelholm” arbetades fram 
under 2011 och gäller fram till 2020. Det innebär att det sannolikt snart är 
dags för kommunen att göra en utvärdering av arbetet som bedrivits utifrån 
visionen och fatta beslut om, och i så fall hur, visionen ska förändras för
kommande 10-års period. Då målbilden för besöksnäringen syftar till att 
visionen ska förverkligas kan det bli aktuellt att även se över målbilden för 
besöksnäringen om kommunen gör väsentliga förändringar i sin framtida 
vision.






