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Inledning 

Ängelholm har under flera år haft förmånen att vara en populär inflyttningsort, både 

för privatpersoner och företag. Många ser de goda förutsättningarna vår kommun har 

att erbjuda och väljer att bosätta sig eller etablera sitt företag här. 

När vi som kommun växer och vi blir fler medborgare ökar också behovet i den kommunala 

välfärden. Som kommun måste vi ha kraften att både geografiskt och demografiskt kunna 

förutse kommande behov för att kunna ligga i framkant. Vi måste kunna förutse behovet av 

fler skolor och förskolor eller ett ökat behov inom omsorgen. Detta för att skolorna inte ska 

hinna bli överfulla av elever eller att våra äldre ska behöva vänta på en omsorgsplats . 

Skolan, vården och omsorgen ska styras av medborgarnas behov och inget annat, därför 

ska kommunen både bygga och driva välfärden i vår Ängelholm. 

 

Som kommun måste vi kunna förutse behovet av sociala investeringar för att vårt samhälle 

ska bli starkare. Det innebär att vi måste investera både tid och resurser i samhällets sociala 

strukturer. Det handlar om bostäder som man har råd att bo i, möjligheter till utbildning och 

fortbildning samt hälsa och välmående. Det handlar om möjligheter till omställning när 

arbetsmarknaden förändras och att kommunen stärker förutsättningarna för civilsamhället. 

 

Ängelholm kommer drabbas hårt av klimatförändringarna och därför måste vi ta ett ännu 

större ansvar för att nå klimatmålen. Det handlar om att göra prioriteringar så att 

klimatfrågorna får företräde och ska inkluderas i alla beslutsprocesser. Genom att ta ansvar 

för klimatmålen så värnar vi kommunen för framtida generationer.  

 

Socialdemokraternas vision är ett hållbart Ängelholm där vi bygger en stark kommunal 

välfärd genom ett hållbart arbetssätt, där vi tar ansvar både för våra gemensamma 

ekonomiska resurser och vårt klimat.  Ett Ängelholm där vi investerar i barnens skola och 

våra äldres omsorg, inte säljer ut dem. 

 

Som socialdemokrater tror vi på styrkan i den kommunala välfärden och kraften i det 

gemensamma. Att när vi bygger samhälle så gör vi det genom långsiktiga hållbara 

investeringar för kommande generationer. 

 

Vi måste ligga steget före, inte steget efter. Ängelholm kan bättre. 

 

 

 



 

Kommunen ska äga sina egna fastigheter- 

kommunens långsiktiga fastighetsförsörjning 
 

Ängelholms kommun växer och så även behovet av fler verksamhetslokaler. Ängelholm har 

ett stort behov av fler förskolor, fler skolor och fler omsorgsfastigheter i olika delar av 

kommunen för att möta ett ökat behov hos våra medborgarna. Vi behöver därför ta ställning 

till om kommunen ska äga eller hyra sina kommande fastigheter. 

 

Att som kommun investera i sitt eget fastighetsbestånd är ansvarsfullt och god hushållning 

med skattemedel. Det är en bred uppfattning är att det finns stora fördelar att äga sina 

fastigheter, en uppfattning som delas av bland annat Kommuninvest.  

 

Vi kan konstatera att det för en kommun på sikt blir billigare att äga sina fastigheter än att 

hyra dem vilket skulle frigöra resurser till andra viktiga verksamheter eller skattesänkningar. 

En stor skillnad är också att ägandet innebär att vi efter en motsvarande hyresperiod har ett 

kvarvarande värde inom det allmänna beståndet. 

 

Ett ägande ger oss också fler möjligheter till att hitta både kortsiktiga och långsiktiga 

synergieffekter för mer hållbara lösningar gällande till exempel fastighetsdrift, 

energiförsörjning, bemanning och behov som varierar över tid. Vi behöver exempelvis arbeta 

mer med energieffektivisering och elproduktion genom solceller. Detta gör att vi genom ett 

ägande också kan minska driftkostnaderna. 

 

Om kommunen inte äger sina egna lokaler hamnar vi i en svagare position gentemot privata 

utförare. När kommunen inte har fastigheter att bedriva verksamheten i så blir det svårt att 

säga upp ett avtal med en privat utförare som missköter sig. 

 

Vi anser det därför nödvändigt att lånefinansiera kommunens investeringar i 

samhällsfastigheter som omfattar bland annat förskola, skola eller omsorg. 

Detta för att kunna leva upp till en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi. Dessa 

investeringar måste påbörjas snarast möjligt för att säkerställa kommunens välfärdstjänster i 

egen regi. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● att Ängelholms kommun ska äga och sköta driften av kommunens 

verksamhetslokaler.  

● att utvecklingen av kommunens lokaler ska ske med stöd av lånefinansiering för att 

möjliggöra ett kommunalt ägande till en långsiktigt lägre driftkostnad. 

● att lokalförsörjningsplanen ska uppdateras för att klara vårt välfärdsuppdrag i egen 

regi. 

 



 
 

Hållbar upphandling 

 

Genom klimatkrav i alla upphandlingar kommer vi bidra till en grön omställning. 

Koldioxidkrav är ett sätt att gynna lokal produktion och i andra fall är det incitament för 

miljövänliga innovationer och framtagandet av ny teknik. Upphandling handlar om bästa pris, 

inte om lägsta pris. För Socialdemokraterna handlar upphandling om att säkerställa en grön 

omställning och att nå klimatmålen. Ängelholms kommun ska ha en hållbar upphandling som 

tar ansvar för klimatomställningen.  

 

● Utöka samarbetet om upphandling med Helsingborg. Hållbarhetskrav, sociala krav 

och krav på kollektivavtal ska ställas i alla upphandlingar. 

Familj och utbildning 

 

 

Det är för oss Socialdemokrater oacceptabelt att elever går i paviljonger eller inte når 

kunskapsmålen. Med goda kunskaper kring hur många barn och ungdomar som bor i 

kommunens tätorter måste kommunen tidigare kunna förutse behovet av nya skolor och 

säkerställa att alla elever också får plats i närbelägna skolor. Den kommunala skolan ska 

med god planering garantera platser för barn och elever inom förskola och skola.  

 

Socialdemokraterna vill göra en storsatsning på skolornas inne- och utemiljö. En god 

arbetsmiljö är enormt viktig för både lärare och elever. Det skapar en studiemotiverande 

tillvaro. Innemiljön ska vara trivsam på alla våra skolor med hänsyn till elevernas behov och 

önskemål av en utvecklande studiemiljö. 

 

Vi vill att skolgårdarna kompletteras med multisportarenor för att främja fysisk aktivitet både 

under och efter skoltid. Utemiljön på skolorna ska även fortsätta utvecklas för att skapa en 

trygg och trivsam miljö. Skolgårdarna ska erbjuda en stimulerande miljö för alla elever.  

 

Det krävs fler lärare och fler vuxna i skolan för att kunna ge individuellt stöd till elever och för 

att ingen ska behöva stå tillbaka i undervisningen. Alla elever ska känna sig sedda. 

Förskolan behöver fler lokaler och det krävs fler pedagoger för att kunna minska de stora 

barngrupperna för att ge varje barn den tid det behöver. 

 

Det förebyggande arbetet är en besparingsåtgärd, då sociala insatser tidigt minskar 

kostnader i framtiden. En kvalitetsutvecklare inom IFO ska stärka och utveckla de 

förebyggande insatserna och säkerställa att organisationen arbetar med rätt frågor och rätt 

insatser med individen i fokus. 



 
 

Socialdemokraterna kan aldrig acceptera vinstdrivande friskolor. Det innebär en ekonomisk 

urholkning av den kommunala skolan. Det försvårar en god ekonomisk planering och det 

finns inget som pekar på att kvaliteten blir bättre.  

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● Investera i skolornas inne- och utemiljö, 5000 tkr per år 2023-2025. 

● Öka personaltätheten inom skola och förskola 

● Kvalitetsutvecklare inom IFO 

● Avskaffa det extra lokalstödet inom skola och förskola 

 

 

Omsorg och stöd 

 

De senaste åren har vi sett en ökning av privatiseringar inom den kommunala hemtjänsten 

och kommunens särskilda boenden. Avsaknaden av investeringar i modernisering och 

nybyggnation har tvingat fram en privatisering. Privatiseringen blir ett resursslöseri som 

innebär högre kostnader och försvårar kommunens kvalitetsstyrning. 

 

Socialdemokraterna har en tilltro till den kommunala verksamheten, att kunna använda 

resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt vilket innebär att skillnaden mellan företagens 

vinst och vår effektivitet blir resurser som ska gå tillbaka till verksamheten. 

   

För oss är det självklart att det är kommunen som ska bygga och driva våra särskilda 

boenden. I planeringen av kommande särskilda boenden ska hänsyn tas till 

befolkningstillväxt och demografi i våra tätorter. Det innebär att vi även ska utveckla 

särskilda boenden som mindre enheter runt om i kommunen. Lokala boenden möjliggör för 

närhet till familj, vänner och den miljö man trivs i. Livskvalitet ska prägla hela äldreomsorgen. 

 

Inom Ängelholms kommun ska vi satsa på personalen genom kompetensutveckling. Genom 

att stärka kompetensen utvecklar vi kvaliteten i våra verksamheter. 

 

Välfärdstekniken är en viktig del av den moderna och innovativa äldreomsorgen. Med den 

skapas nya möjligheter att stärka individens självständighet. En satsning på teknik som 

hjälper brukare kan också avlasta personal.. Projekt som leder till minskat  

behov av personal eller ger personalen avlastning och samtidigt stärker brukarens 

självständighet behöver särskilt prioriteras i olika pilotprojekt. 

 

 

 



 
 

Ersättning till privata utförare ska aldrig kunna motsvara eller överstiga den kommunala 

kostnaden om den privata verksamheten har en bemanning eller en kvalitet som understiger 

den kommunala. Det är kommunen som är kund, inte de enskilda brukarna, och då är det 

också kommunens ansvar att privata utförare följer avtalen. Därför vill vi genom ett särskilt 

uppdrag stärka granskning av avtal och uppföljning för att snabbt kunna använda sanktioner 

som vite eller häva avtal då privat utförare inte levererar upphandlad kvalitet. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● Genomföra en satsning på välfärdsteknik som leder till självständighet 

● Återinrätta en fritidskonsulent inom LSS 

● Ge ett uppdrag att följa upp avtal och arbeta aktivt med vite eller hävande av avtal för 

att säkerställa att kvaliteten håller en god nivå. 

Samhällsbyggnad 

Kommunen har ett stort ansvar i klimatutvecklingen. Vi har den politiska kraften och 

möjligheten att forma vårt närområde och påverka beteenden. Som en stor arbetsgivare är 

vårt agerande ett föredöme för medarbetare, medborgare och företag. Genom rätt politiska 

beslut blir vi en möjliggörare för innovationer och den nödvändiga gröna omställningen. 

 

Det handlar om vägval. Miljökonsekvensutredningar ska alltid ligga till grund för en 

omvärdering av beslut och det krävs politiskt mod att backa från redan fattade beslut när vi 

inser vidden av miljöpåverkan. 

 

Samtidigt måste vi börja tänka på ett annat sätt gällande hur vi utnyttjar och utvecklar vår 

infrastruktur. Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och 

påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. För att 

fortsätta driva på arbetet för en omställning även av transporterna räcker inte arbetet med 

infrastruktur, utan det måste kompletteras med åtgärder som påverkar vårt resebeteende 

och vårt val av färdsätt. Mobility management är mjuka åtgärder såsom kampanjer, bilpooler, 

reserådgivning och parkeringsstyrning. Det handlar om att få ut större effekt av ny och 

befintlig fysisk infrastruktur. Bra utförd mobility management kan därför ibland helt eliminera 

behovet av ny infrastruktur. Ett mer offensivt arbete med dessa principer kan därför spara 

stora värden, både för miljön men också för den kommunala ekonomin. Genom att lägga ner 

Klippanvägens förlängning kommer vi bidra till ett bättre klimat och vi kommer frigöra 

resurser för att satsa på nödvändiga lokaler inom vård, skola och omsorg. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● Att stadsplaneringen får i uppdrag att arbeta med Mobility Management. 

● Att förlängningen av Klippanvägen avslutas. 



 

 

Natur, kultur, idrott och fritid 

 

Ängelholm har ett brett och väl utvecklat föreningsliv som vi vara stolta över. 

Men vi kan göra mer. Föreningslivet är en viktig del i kommunens utveckling av hälsa- och 

välbefinnande och vi behöver därför ta ett större ansvar för att fånga deras frågor. 

Vi vill därför skapa en resurs för att vara föreningarnas kontaktperson i kommunen och bistå 

dem i deras utmaningar. 

 

Skateparken i Ängelholm har blivit en lyckad investering. Det är en populär mötesplats och 

har utvecklats till ett aktivitetsområde för blandade åldrar. Socialdemokraterna vill skapa fler 

områden i vår kommun där människor kan träffas genom aktiviteter och idrott. Därför vill vi 

anlägga en skatepark i Munka Ljungby där vi kan koppla på fler aktiviteter efter hand.  

Munka-Ljungby är en växande tätort och har ett bra uppsamlingsområde. Genom att lägga 

en skatepark i Munka-ljungby kommer vi nå många barn och ungdomar, bidra till en mer 

meningsfull fritid och ökad fysisk aktivitet. 

 

Många ungdomar i vår kommun har ett uttalat motorintresse men saknar en mötesplats att 

vara på.Vi vill erbjuda dem en anpassad lokal där de kan utöva sina intressen. 

 

För att stärka skolornas arbete med idrott och föreningslivets behov av lokaler för olika typer 

av idrott ska vi utveckla skolornas idrottsutbud i hela kommunen. Det ska finnas 

multisportarenor på alla kommunala skolor som möjliggör för flera typer av idrottsaktiviteter 

med målsättning att berika idrottsundervisningen och föreningslivet. Målsättningen är att ha 

en hög beläggning på våra multisportarenor även under kvällar och helger. 

 

Skyddsjouren har en avgörande samhällsfunktion. Skyddsjouren hjälper de personer som vill 

fly våldet. Skyddsjouren hjälper de barn som faller offer för våldet i hemmet och 

skyddsjouren är där för att en förälder ska få det mod och den hjälp som krävs för att rädda 

sig själv och sina barn. Denna hjälp sker under dygnets alla timmar. Därför krävs det ett 

bidrag som på sikt successivt höjs för att skyddsjouren ska kunna bedriva sin verksamhet i 

en omfattning som både hjälper behövande men också säkerställer att skyddsjouren kan 

bedriva sin verksamhet året om. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater: 

 

● Investera i en skatepark i Munka-Ljungby 

● Investera i multisportarenor på alla kommunala skolgårdar 

● Inrätta en tjänst som föreningssamordnare 

● Att en motorgård inrättas i Munka-Ljungby 

● Säkra ett bidrag till skyddsjouren 



Övergripande ramberäkning, skattefinansierad verksamhet (tkr)

2023 2024 2025

Resultatnivå budgetdirektiven 52 720 72 999 74 792

Ny skatteunderlagsprognos augusti 11 819           29 213            53 094           

Ny pensionsprognos KPA augusti 40 072‐            8 214‐               3 706             

Ny pensionsprognos KPA september 1 366             58 469‐             1 533             

Omräkning finansiella poster 3 300             4 320              5 320             

Ny resultatnivå 29 133 39 849 138 445

Kommunfullmäktige

Reserverade medel för ökade elkostnader ‐3 820 ‐19 100 ‐19 100

Förändringar kostnader för nya lokaler 3 342 296 6 404

Ytterligare indexering av hyror ‐10 000 ‐10 000 ‐10 000

Miljö‐ och tillståndsnämnden

Uppdatering koldioxidbudget ‐45 ‐45 ‐45

Nämnden för kultur, idrott och fritid

Kompensation för ökade elkostnader ‐640

Kompensation för kostnadsökningar ‐850 ‐850 ‐850

Föreningssamordnare ‐700 ‐700 ‐700

Avgiftsbefria kulturskolan ‐750 ‐850 ‐850

Skyddsjouren ‐500 ‐500 ‐500

Samhällsbyggnadsnämnden

Kompensation för ökade elkostnader ‐3 600

Nämnden för omsorg och stöd

Kompensation för ökade elkostnader ‐560

Volymökningar inom funktionsstöd ‐7 500 ‐7 500 ‐7 500

Solängen, nattbemanning ‐800

Fritidskonsulent ‐700 ‐700 ‐700

Familje‐ och utbildningsnämnden

Kompensation för ökade elkostnader ‐880

Kostnadsökningar inklusive lokaler ‐5 000 ‐5 000 ‐5 000

Kvalitetsutvecklare IFO ‐700 ‐700 ‐700

Avskaffa lokalstödet ‐900 ‐900

Öka personaltäthet ‐4 000 ‐4 000 ‐4 000

Kommunstyrelsen

Medfinansiering Leader, lägre kostnad 145 145 145

Kompensation för ökade elkostnader ‐9 600

Kostnadsökningar digitalisering ‐5 000 ‐5 000 ‐5 000



Elsastipendium ‐200 ‐200 ‐200

Campus Ängelholm ‐1 250 ‐2 750 ‐3 650

Nytt Stadshus (projektledning, arkitekttävling) ‐2 850

Ängelholmsförslaget ‐100 ‐100 ‐100

Ekonomiskt bistånd, enligt åtgärdsplan ‐4 000 ‐2 000

Ökade hållbarhets‐ och sociala krav i upphandlingar ‐500 ‐800 ‐800

Integrationsprojekt ‐500 ‐500 ‐500

Medel för mindre arbetsmarknadsåtgärder ‐1 000 ‐1 000 ‐1 000

Ny resultatnivå ‐33 425 ‐22 905 82 899

Uttag resultatutjämningsreserv 33 425 22 905

Ny resultatnivå 0 0 82 899


