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INLEDNING
Bakgrund
En kommunfullmäktigeberedning har tagit fram en strategi för utveckling 
av turismen i Ängelholm. En plan har tagits fram kopplat till beredningens 
slutrapport. Planen innehåller en åtgärd: att styrdokument för besöksnär-
ingen ska tas fram. En plan för utveckling av besöksnäringen 2018-2030 
har tagits fram av en konsult i nära samarbete med kommunen, Ängelholms 
Näringsliv AB och besöksnäringen. Planen godkändes av kommunfullmäk-
tige den 29 januari 2018. Planen ska bidra till en kraftfull och långsiktigt 
hållbar utveckling av besöksnäringen i Ängelholms kommun. 

Syfte
Syftet med denna handlingsplan är att säkra utförandet av planen för ut-
veckling av besöksnäringen. Handlingsplanen pekar ut vilka åtgärder som 
ska prioriteras under perioden 2018-2021, för att målbilden i planen ska 
kunna förverkligas. 

Handlingsplanen utgår från de strategier och utvecklingsområden som ingår 
i planen. Vissa av utvecklingsområdena under respektive strategi har slagits 
samman eller flyttats, för att få en bättre struktur i handlingsplanen. Samt-
liga utvecklingsområden finns dock med i handlingsplanen.

Givetvis genomförs redan arbete av olika parter gällande besöksnäringen i 
kommunen. Men för att realisera planen så behöver arbetet utvecklas och 
intensifieras. Det utgör en grundförutsättning för att besöksnäringen ska 
utvecklas på ett positivt sätt. 

Både planen och handlingsplanen är ambitiösa. För att uppfylla handlings-
planen krävs att medel avsätts. Den uppskattade kostnaden och tidplanen 
för att genomföra handlingsplanen beskrivs i det sista kapitlet. 

Mål
Planen för utveckling av besöksnäringen 2018-2030 innehåller dels mål för 
Ängelholms kommun som destination 2030 och dels mål för Ängelholms 
kommuns satsning på besöksnäringen 2030. 

 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 attra-    
herar såväl boende som besökare.

Mål för Ängelholms kommuns satsning på besöksnäringen 2030
Besöksnäringen ska i hög grad bidra till att visionen för Ängelholm för-
verkligas och därmed bidra till ökad livskvalitet för Ängelholmarna. Planen 
innehåller följande operativa mål:

• 2 miljarder SEK i turismomsättning.
• 1500 årsverken.
• 1000 hotellrum.
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STRATEGIER
Övergripande strategier
Den övergripande strategin innehåller sju utvecklingsområden, som kommer från den plan för utveckling av besöksnäringen som är antagen av kommun-
fullmäktige. Respektive utvecklingsområde förtydligas nedan med förklarande text. Av en tabell framgår vilka aktiviteter som ska genomföras under perio-
den 2018-2021.

• Arbeta mer aktivt för att besöksnäringen dels ska attrahera fler besökare, skapa ökad turismomsättning och fler arbetstillfällen samt dels 
bidra till ökad inflyttning och ökad livskvalitet för kommuninvånarna.
Planen för utvecklingen av besöksnäringen och denna handlingsplan utgör grunden för att kommunen ska arbeta mer aktivt för att utveckla besöks-
näringen dels för att attrahera fler besökare, skapa ökad turismomsättning och fler arbetstillfällen samt dels bidra till ökad inflyttning och livskvalitet för 
kommuninvånarna.

• Öka kommunens engagemang och satsningar, personella och ekonomiska, inom besöksnäringen. Öka fokus på kommunens eget arbete 
med samt kompetens inom destinationsutveckling, så att besöksnäringen blir en naturlig och viktig del i kommunens utvecklingsarbete.
För att besöksnäringen i kommunen ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt behöver organisation, uppdrag och rollfördelning tydliggöras. Det är en 
grundförutsättning för att besöksnäringen ska utvecklas på ett positivt sätt. Därefter behöver tillräckliga personella och ekonomiska resurser tillsättas. 

• Arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Ängelholms kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Detta arbete ska även genomsyra utveckling-
en av besöksnäringen. Kommunen ska arbeta för att minimera de negativa effekterna av besöksnäringen i samhället och i naturen samt arbeta för att 
maximera besöksnäringens positiva effekter på ekonomi, kultur, livskvalitet och tillväxt m m för boende och besökare. Arbetet ska bedrivas i enlighet 
med Agenda 2030.

• Utveckla samverkan mellan Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB, med det privata näringslivet och med Familjen           
Helsingborg.
Den agila samverkan mellan kommunen och Ängelholms Näringsliv ska vidareutvecklas. Ett nära samarbete mellan kommunen och Ängelholms 
Näringsliv AB är avgörande för utvecklingen av besöksnäringen. Samverkan med det privata näringslivet med koppling till besöksnäringen ska öka för 
att utveckla besöksnäringen i Ängelholm. Det kommer bl a ske genom att bilda en fokusgrupp med besöksnäringen. Kommunen utgör en del av Familj-
en Helsingborg, som samverkar och driver olika utvecklingsprojekt. Kommunen ska vara en aktiv part i projekt och i samarbetet.  
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• Öka prioriteringen för besöksnäringens behov av mark i samhällsplaneringen.
Kommunens översiktsplan 2035 innehåller ett ställningstagande om att stärka besöksnäringen i kommunen. Ängelholm ska fortsätta att utvecklas 
som en besöksort och turismen ska ges möjlighet att utvecklas. Besöksnäringens behov ska därför fortsättningsvis beaktas vid ansökningar om plan-
besked för detaljplaner. Det ska ske genom att besöksnäringens behov läggs till på den checklista som används vid handläggning av planbesked. 

• Utveckla turistbyråverksamheten mot ett kommunikationsnav.
Teknik har skapat nya sätt att kommunicera. Den traditionella turistbyråverksamheten behöver förändras för att bli ett mer modern. Ängelholm ser 
det som naturligt att förändra turistbyråverksamheten mot ett kommunikationsnav, d v s att utveckla digitala former för framtida besöksservice. Att 
utnyttja olika digitala kanaler och användarvändliga mobillösningar för att sprida information blir allt viktigare. Övergången kommer att kräva kom-
petens och ekonomiska resurser. Den kommer medföra ett förändrat behov av lokaler. 

• Följa hur nöjda såväl besökare som kommuninvånare är med satsningarna som görs på besöksnäringen systematiskt.
Attitydundersökningar behöver genomföras för att mäta hur nöjda såväl besökare som boende är med besöksnäringen. Det behöver dels ske genom 
regelbundna medborgarundersökningar till kommuninvånarna och dels genom regelbundna undersökningar till besökare.

Branschkvantitativa mål  2010   2015   2020
Omsättning, miljarder kr   233 (252)  324 (350)  465 (500)
Exportvärde, miljarder kr   74 (94)  118 (150)  150 (200)
Antal a
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Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan
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n

Tydliggöra organisation, uppdrag och rollfördelning. Därefter avsätta tillräckliga ekonomiska och 
personella resurser. Vidareutveckla samverkan mellan kommunen och Ängelholms Näringsliv.

KS
Ängelholms
Näringsliv

2018-2019

Utveckla samarbetet med det privata näringslivet. Det kommer bl a ske genom att bilda en fokus-
grupp med besöksnäringen.

Ängelholms 
Näringsliv

Löpande

Delta i pågående och framtida utvecklingsprojekt inom Familjen Helsingborg. KS
Ängelholms
Näringsliv

Löpande

Sa
m

hä
lls

-
pl

an
er

in
g Beakta besöksnäringens behov vid ansökningar om planbesked. * KS Löpande

Tu
ri

st
by

rå
-

ve
rk

sa
m

he
t Utveckla turistbyråverksamheten mot ett kommunikationsnav. Ängelholms 

Näringsliv
2019-2021

U
pp

fö
lj

ni
ng

Mäta hur nöjda invånarna är på satsningar på besöksnäringen genom medborgarundersökningen. KS Löpande

Mäta hur nöjda besökarna är på satsningar på besöksnäringen genom regelbundna undersökningar. Ängelholms 
Näringsliv

Löpande

* Vid planläggning ska plan- och bygglagen följas, vilket innebär att hänsyn ska tas till hälsa, klimat, miljö, risker, säkerhet m m. Dessa aspekter kan i vissa  
  fall stå i konflikt med ansökan. Vid planbesked ska alla aspekter beaktas och en sammantagen bedömning göras.
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Strategi varumärke
Strategin varumärke innehåller fyra utvecklingsområden, som kommer från den plan för utveckling av besöksnäringen som är antagen av kommunfullmäk-
tige. Respektive utvecklingsområde förtydligas nedan med förklarande text. Av en tabell framgår vilka aktiviteter som ska genomföras under perioden 2018-
2021.

• Bygga ett tydligt platsvarumärke för Ängelholm med hjälp av en varumärkesplattform, som tydliggör vilken position Ängelholm väljer i 
relation till andra valbara platser. Varumärket utgår naturligt från Ängelholms vision. Varumärket ska ersätta tidigare platsvarumärke och 
kunna användas av så många parter som möjligt.
Ängelholms kommun ska arbeta fram ett tydligt varumärke för platsen Ängelholm. Platsvarumärket spelar en nyckelroll för fortsatt positiv tillväxt för 
kommunen. Varumärkesarbetet ska bedrivas i nära samarbete mellan Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB. Kommuninvånare och för-
eningar ska engageras i arbetet, eftersom de som lever och verkar i Ängelholm är de viktigaste varumärkesbärarna för kommunen. Vad platsen erbjuder 
i form av boende, aktiviteter, upplevelser, attraktivt centrum/tätorter/landsbygd, vatten, kultur, idrotts- och föreningsliv, friluftsliv, geografiskt läge, in-
frastruktur m m är alla faktorer som påverkar uppfattningen om kommunen. Varumärket som ska tas fram avses gälla för såväl platsen Ängelholm som 
för destinationen Ängelholm. Arbetet med platsvarumärket och visionsarbetet bör genomföras i samma process. Visionen sträcker sig till 2020. Arbetet 
med att ta fram en ny vision behöver påbörjas 2019. 

• Tydligt kommunicera nyttan som besöksnäringen skapar för kommunens invånare samt arbeta utifrån identifierade målgruppers behov 
och intressen. Arbeta fram ett nytt kommunikationskoncept för hur Ängelholms fördelaktiga läge och tillgänglighet ska kommuniceras. 
Arbeta med tillgänglighet som en stark konkurrensfördel för Ängelholm, som därför ska kommuniceras tydligt i alla sammanhang det är 
möjligt och lämpligt. 
Ett kommunikationskoncept för olika målgrupper samt för hur Ängelholms fördelaktiga läge och tillgänglighet ska tas fram. Kommunen ska säkerställa 
att konceptet används/får användas att alla relevanta parter. Ängelholms kommun har ett mycket attraktivt geografiskt läge, vilket innebär en stor kon-
kurrensfördel. I kommunen finns en väl utvecklad infrastruktur med gång- och cykelvägar, flyg, järnväg och motorvägar. Läget ska därför kommunice-
ras ut där det är möjligt. 

• Utarbeta en ny kommunikations- och marknadsplan för Ängelholm som destination i nära samarbete med företagen inom besöksnäring-
en.
En ny kommunikations- och marknadsplan för destinationen Ängelholm ska tas fram i nära samarbete med besöksnäringen. Huvudfokus ska ligga på
den svenska marknaden (Skåne, Halland, Göteborgs- och Stockholmsregionen). De utländska marknader som avses bearbetas är Danmark och Tysk-
land. Det ska ske i samarbete med Familjen Helsingborg, Tourism in Skåne och Visit Sweden. Fokus ska ligga på digitala kanaler. Samarbete med före-
tag som har intresse och möjligheter att marknadsföra Ängelholm på olika sätt ska tas tillvara. Möjligheter att ytterligare vidareutveckla marknads-
föringssamarbete med föreningar som har Ängelholm i sitt namn och/eller som arrangerar stora idrottsevenemang är intressant att arbeta vidare med. 
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• Fokusera arbetet med kommunikation och marknadsföring på digitala kanaler.
Kommunikations- och marknadsföringsarbetet ska fokusera på olika digitala kanaler såsom nya kanaler som utvecklas av stora aktörer. Möjligheterna att 
sätta upp stora moderna elektroniska informationstavlor vid järnväg och motorväg bör undersökas närmare.

Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan

Va
ru

m
är

ke

Ta fram ett nytt platsvarumärke i samband med ett nytt visionsarbete i Ängelholms kommun.     KS 2019-2020

Ko
m

m
un

ik
at

io
n

Ta fram ett nytt kommunikationskoncept. KS 2020-2021

Ta fram en ny kommunikations- och marknadsplan för Ängelholm som destination.
 

KS
Ängelholms 
Näringsliv

2020

 Str



12(20)     HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN 2018-2021

Strategi produkt ”Destination Ängelholm”
Strategin produkt ”Destination Ängelholm” innehåller sju utvecklingsområden, som kommer från den plan för utveckling av besöksnäringen som är anta-
gen av kommunfullmäktige. Respektive utvecklingsområde förtydligas nedan med förklarande text. Av en tabell framgår vilka aktiviteter som ska genom-
föras under perioden 2018-2021.

• Vidareutveckla centrum till en av Skånes mest attraktiva och välkomnande stadskärnor med boenden, hotell, mötesplatser som restaurang-
er, caféer, torg och grönytor i kombination med ett konkurrenskraftigt shoppingutbud samt ett rikt utbud av kultur och evenemang.
Ängelholms centrums attraktionskraft har en nyckelroll för hela kommunens framtida utveckling och konkurrenskraft. Ängelholms centrum ska utveck-
las till att vara en av Skånes mest attraktiva, vänliga och välkomnande 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. Utvecklingen av centrums identitet 
bör utgå från en helhetssyn. En ny affärsplan för utveckling av centrum ska tas fram i samverkan mellan Ängelholms Näringsliv, kommunen och övriga 
berörda aktörer. Ett brett kulturutbud i stadsrummet med plats för evenemang är en förutsättning för att människor ska trivas. Det bidrar till möten 
mellan människor och gör staden livande. En modern och flexibel kulturarena skulle sannolikt bidra till att stärka centrums dragningskraft. Flera platser 
i centrum kan med fördel användas för olika evenemang. En av dessa är Stortorget, som med begränsade åtgärder kan användas betydligt bättre än idag. 

• Arbeta aktivt med mat som tema.
Maten utgör en viktig del av upplevelsen av en plats. För många är måltiderna viktiga höjdpunkter, såväl själva matupplevelsen som den sociala gemen-
skapen. Skåne har sedan lång tid en stark matprofil och insatser görs för att stärka matupplevelserna. Ängelholms kommun kommer att arbeta aktivt 
för att stödja en sådan utveckling i samarbete med berörda aktörer. En aktivitetsplan ska tas fram för mat- och dryckesturism. En stark matprofil ska 
utvecklas. Ett projekt gällande mat- och dryckesturism bör genomföras. Prioriterade områden är närproducerad mat och dryck, gårdsbutiker, nischade 
livsmedelsbutiker, lokala produkter, utbud av restauranger/caféer/bagerier och matevenemang.

• Utveckla satsningen på evenemang utifrån en helhetsbild på Ängelholm som evenemangsstad.
Evenemang lockar besökare och bidrar till intäkter till besöksnäringen. För att utveckla ett framgångsrikt evenemangsarbete krävs att kommunen har en 
helhetssyn för vilket evenemangsutbud kommunen vill skapa. Ängelholms kommun kommer därför tillsammans med näringen ta fram riktlinjer för 
evenemang. Kommunen ska signalera att det finns goda förutsättningar för evenemang och att kommunen är positiva till dessa. Det kan vara fram-
gångsrikt att utveckla årligen återkommande evenemang. Föreningslivet utgör en viktig samarbetspart. Att arrangera idrottsturneringar kan ge positiva 
effekter samt bidra till ett ökat intresse för idrott och motion. Det är även viktigt att få olika evenemangsarrangörer för att förlägga kultur- och nöjes-
evenemang i kommunen. För att underlätta för externa arrangörer och för att utveckla evenemang behöver kommunen tillsätta en strategisk resurs-
person med kompetens och erfarenhet gällande evenemang. Det ekonomiska stödet till evenemang behöver ökas. Utökade investeringar behöver ge-
nomföras i evenemangsanläggningar för att förbättra förutsättningarna för fler evenemang.
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• Stödja och stimulera fortsatt utveckling och drift av Hembygdsparken.
Hembygdsparken är ett av de större besöksmålen i Skåne och i Ängelholm. Hembygdsparken har ca 350 000 besökare årligen. För att hembygdsparken
ska fortsätta vara attraktiv krävs investeringar för att förnya och utveckla parken.

• Utveckla utbudet av hotell, aktiviteter och evenemang vid havet och stranden. Stärka kopplingen och tillgängligheten mellan staden och 
havet. 
Den tydliga kopplingen till havet, närheten till kvalitativa naturområden samt den suveräna tillgängligheten attraherar såväl besökare som boende. Vatten 
och hav har en stark attraktionskraft. Kopplingen till vatten kan locka besökare och boende. Ängelholms profil som kustkommun ska stärkas. Kom-
munen ska ta tillvara, synlig- och tillgängliggöra havet, kusten och Rönne å. Kommunen ska tillgodose behovet av bad- och båtplatser, ytor för evene-
mang och aktiviteter, serviceanläggningar för besökare samt boendeanläggar i form av t ex hotell och camping. Samtidigt ska miljön i havet värnas. 
Målet är ett friskt och levande hav som kan nyttjas för hamnverksamhet och fritidsaktiviteter. Allmänhetens tillgång till stranden är viktig. Likaså res-
pekten för djur- och växtrikets behov. Hänsyn till risker för översvämning och erosion m m ska tas. En god balans mellan de olika intressena är viktig. 
Satsningar ska därför genomföras på ett långsiktigt hållbart sätt. Syftet är att öka livskvaliteten och förstärka Ängelholms attraktivitet. Förbättrade möj-
ligheter att ta sig mellan staden och havet är av stor betydelse.

• Nyttja och utveckla tillgången till, och upplevelser i, befintliga natur- och kulturområden i kommunen och närregionen. 
I Ängelholm finns många attraktiva natur- och kulturmiljöer med stor attraktionskraft: Hallandsåsen, Kronoskogen, Magnarp/Vejbystrand m fl. Det 
finns många leder i kommunen, varav flera utgör regionala leder såsom Kattegattleden och Skåneleden. Leder och cykelstråk kan genom enkla åtgärder 
göras mer attraktiva. Kommunen ska verka för att få en god kollektivtrafik till attraktiva besöksmål i kommunen i samverkan med Skånetrafiken. 
Ängelholms kommun vill tillsammans med Familjen Helsingborg utveckla dessa miljöer på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett sätt är att tematisera vägar 
i de vackra natur- och kulturbygderna och att paketera resor ihop med boende i Ängelholm. Destinationen Ängelholm ska paketeras utifrån ett tyd-
ligt kundperspektiv. Erbjudanden ska byggas utifrån olika målgruppers intressen,  s k ”Special Intrests”, i  samverkan med Familjen Helsingborg och 
Tourism in Skåne. Näringsidkare ska engageras för att göra natur- och kulturområden attraktiva i olika projekt. 

• Stimulera intresset för fler investeringar i besöksnäringen med fokus på boendeanläggningar för besökare, främst hotell men även cam-
ping, samt evenemangsanläggningar aktivt. 
En stor del av de pengar som turister spenderar går till boende, mat och shopping på den ort där de väljer att övernatta. Inom Ängelholms kommun 
finns i dagsläget begränsad hotellkapacitet. För att utveckla besöksnäringen på ett framgångsrikt behöver kommunen ha fler boendeanläggningar. Kon-
kurrenskraftiga evenemangsanläggningar är också en förutsättning för att kunna utveckla Ängelholm som en evenemangskommun. En ny arena eller ett 
nytt arenaområde skulle stärka möjligheterna att anordna olika idrottsevenemang, ge föreningslivet bättre förutsättning att utveckla sina verksamheter 
och ge invånarna bättre möjlighet att utöva idrott. Det finns flera områden som kan utvecklas till evenemangs- och aktivitetsområden: Hembygdspark-
en, Tullakrok, Valhall Park och stranden. Ängelholms Näringsliv ska aktivt informera om satsningar på besöksnäringen för potentiella investerare.   
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Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan

Ce
nt

ru
m

Ta fram en ny affärsplan för utvecklingen På Stan i Ängelholm. KS
Ängelholm 
Näringsliv

2018-2019

Utarbeta en långsiktig strategi för möjligheter i handel i drastisk förändring. KS 2018

M
at

 o
ch

 d
ry

ck

Ta fram en aktivitetsplan för hållbar mat- och dryckesturism tillsammans med näringen i 
Ängelholm.

Ängelholms 
Näringsliv

2019

Ev
en

em
an

g

Tydliggöra organisation och avsätta medel för evenemang. Ta fram riktlinjer för evenemang. KS 2019-2020

H
em

by
gd

s-
pa

rk
en

Stödja utveckling och förnyelse av Hembygdsparken. Teckna ett avtal med Hembygdsföreningen 
som tydliggör respektive parts ansvar och åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd.

KS Löpande
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Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan

Ko
pp

lin
g 

ti
ll 

ha
ve

t Utveckla boendeanläggningar vid havet och stranden.* KS
Ängelholms 
Näringsliv

Löpande

Stärka kopplingen och tillgängligheten mellan staden och havet. Beakta perspektivet inom 
kommunens och Ängelholms Näringslivs verksamhet.

KS
Ängelholms
Näringsliv

Löpande

Ti
llg

än
gl

ig
he

t

Utveckla infrastrukturen för att tillgängliggöra natur- och kulturområden. Göra leder och cykelstråk 
attraktiva. 

KS Löpande

Samverka med Skånetrafiken för att få en god kollektivtrafik till attraktiva besöksmål. KS Löpande

N
at

ur
 o

ch
 

ku
lt

ur

Utveckla, tematisera och paketera natur- och kulturområden i samarbete med näringen.
  

Ängelholms 
Näringsliv

2019-2021

Ta fram en utflyktsguide till naturområden i Ängelholms kommun. KS 2019-2020

In
ve

st
er

in
ga

r

Inkludera mark för boendeanläggningar vid uppdatering av inventering av mark för verksamheter. KS 2019

Aktivt informera om satsningar på besöksnäringen för potentiella investerare. Ängelholms 
Näringsliv

Löpande

* Vid planläggning ska plan- och bygglagen följas, vilket innebär att hänsyn ska tas till klimat, miljö, risker m m. Dessa aspekter kan stå i konflikt med ut
  vecklingen av boendeanläggningar vid havet och stranden. Vid förfrågningar ska alla aspekter beaktas och en sammantagen bedömning göras. 
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KOSTNADER
Medel behöver avsättas för att handlingsplanen ska realiseras. Det är dock svårt att i nuläget bedöma kostnaden för att genomföra respektive aktivitet. Den 
konsult som tagit fram planen för utveckling av besöksnäringen uppskattar kostnaden för att genomföra handlingsplanen 2018-2021 till cirka 10 miljoner 
kronor. 

TIDPLAN
Aktiviteterna i den övergripande strategin kommer att genomföras enligt den tidplan som beskrivs i tabellen på sid 8. De är betydelsefulla för att utveckla 
hela besöksnäringen. Aktiviteterna inom strategin varumärke och strategin ”Destination Ängelholm” kommer huvudsakligen att genomföras i den ordning 
som illustreras i nedanstående triangel och som beskrivs i tabellerna på sidorna 11 och 14-15. En del av aktiviteterna har dock redan påbörjats och en del av 
dem kommer att genomföras löpande. Flera av dem är avhängiga av kommunens budgetprocess. Somliga kommer att genomföras parallellt med varandra. 
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