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1 Inledning 
Ängelholms kommun står, liksom många andra kommuner, inför utmaningar när det gäller 
landsbygden och de mindre tätorternas utveckling. Den sedan länge pågående urbaniseringen 
har skapat en klyfta mellan stad och land. Trots att stora delar av befolkningen bor på 
landsbygden glöms de lätt bort i samhällsplaneringen. Många av de boende på landsbygden 
känner sig idag svikna av samhället när tillgång till service och kommunikationer minskar. När 
servicen försvinner minskar inflyttningen, utvecklingen avstannar och går istället in i en 
nedåtgående spiral.  
 
De som bor och arbetar på landsbygden och de mindre tätorterna ska ha samma möjligheter till 
ett gott liv som medborgarna i staden. Det ska finnas förutsättningar för ett bra boende, närhet 
till arbete, företagande och välfärd för alla medborgare - det handlar om demokrati. I 
förlängningen finns det ekonomiska, sociala och miljömässiga skäl att satsa på landsbygden. För 
att få ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, behöver vi värdesätta och tillvara 
på landsbygdens resurser bättre.  
 
Det går att skönja en ny trend av intresse för landsbygden och dess kvalitéer. En bild av att man 
på landsbygden kan finna ”det goda livet” med fokus på livskvalitet, miljö och hälsa.  
Det finns stora möjligheter för landsbygden att utvecklas, det handlar om att ta tillvara på 
möjligheterna. De framväxande städerna och landsbygden omkring är ömsesidigt beroende av 
varandra. Om man ser potentialen till utveckling finns det möjligheter att skapa balans och 
utbyte utefter bådas förutsättningar. 
 
För att utveckla Ängelholms tätorter behövs nytänkande och prioriteringar. Hur mycket är 
Ängelholms kommun beredd att satsa på investeringar i tätorterna? Finns det andra finansiärer 
som kan bidra? Finns det andra lösningar än att investera ekonomiskt? Ska man satsa på mer 
kollektivtrafik för att locka igång byggandet eller ska man satsa på att bygga fler bostäder för att 
få större reseunderlag och mer kollektivtrafik? Vilka satsningar är de bästa investeringarna för 
att utveckla tätorterna? 
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2 Beredningens uppdrag 

2.1 Uppdraget 

Beredningen har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för att utveckla alla tätorter i 
Ängelholms kommun med bostadsbyggande och service. Uppdraget skulle slutrapporteras till 
kommunfullmäktige senast i början av 2017. Beredningen har fått anstånd att lämna rapport för 
slutdebatt till kommunfullmäktige i april 2017. 

2.2 Avgränsningar 

Vad är en tätort? Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) definieras en tätort som ett tätbebyggt 
område hussamlingar med minst 200 invånare och cirka 200 meter mellan husen. Avståndet 
mellan husen kan vara både större än 200 meter om det gäller en större ort, eller mindre än 200 
meter om gränsen mellan tätort och landsbygd är diffus. 
 
Beredningen har valt att fokusera på tätorter där det idag redan finns service. Det är tätorterna 
Strövelstorp, Ausås, Munka-Ljungby, Össjö, Hjärnarp och Vejbystrand/Magnarp inklusive 
deras närmaste omnejd.  
 
Uppdraget omfattar inte tätorten Ängelholm där även Skälderviken omfattas. 

2.3 Bakgrund 

Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt. För att göra tätorterna mer attraktiva att 
bo och verka i är det viktigt att bostadsbyggande och service utvecklas. Fullmäktige anger i sitt 
mål ”Medborgarfokus” att kommunen ska erbjuda öppen kommunal demokrati med bra 
boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. 

2.4 Syfte 

Enligt kommunens framtidsförklaring ska det vara möjligt att bo och leva, driva företag och 
utöva föreningsliv i hela kommunen samtidigt som det även i framtiden ska finnas kommunal 
service i alla kommunens tätorter.  
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3 Genomförande 

3.1 Föredragningar  

Beredningen har inhämtat information från såväl kommunens tjänstepersoner, statliga 
myndigheter, föreningar, forskare som övriga sakkunniga/kompetenser i ämnet. Beredningens 
möten har till största delen förlagts till tätorterna där information från tjänstepersoner varvats 
med information från ortens byalag eller motsvarande. Byalagen har förmedlat en viktig lokal 
kunskap som kompletterar övriga föreläsare. Endast de som är boende på orten kan ge en bild 
av det vardagliga livet och vilka utmaningar som finns där. 
 
Kommunens arbete med översiktsplan, detaljplanering, exploatering, VA-utbyggnad, 
infrastruktur och samverkan gällande kommunikationer påverkar förutsättningarna för 
utveckling av tätorterna och landsbygden. Lika viktigt är utbudet av den kommunala servicen 
såsom förskola, skola, boende för äldre, fritidsgårdar, bibliotek och idrott. 
 
Kommunen har en stor mängd styrdokument som alla berör tätorterna på olika sätt: 
översiktplan, bostadsförsörjningsplan, cykelplan, grönstrukturplan, bredbandsstrategi, miljöplan, 
VA-plan, VA-policy. Därutöver finns regionala styrdokument såsom Region Skånes Regionala 
utvecklingsstrategi, Familjen Helsingborgs infrastrukturstrategi och Strukturplan SKNV.  
 
Samtliga handlingar som beredningen tagit del av under uppdragets gång finns tillgängliga i 
kommunens webbdiarium www.engelholm.se/KS201642   

 

3.2 Medborgardialoger 

Beredningen har genomfört medborgardialoger i de sex tätorterna; Strövelstorp, Ausås, Munka-
Ljungby, Össjö, Hjärnarp och Vejbystrand/Magnarp. Information från medborgardialogerna 
ger ytterligare en dimension till förståelsen för utmaningar i tätorterna. Mötet mellan politiker 
och medborgare kan påstås vara extra betydelsefullt i detta fall på grund av polariseringen 
mellan stad och landsbygd. Det är viktigt att alla medborgare inom kommunen känner sig sedda 
och får samma möjligheter att framföra åsikter och synpunkter. 
 

 
Fotograf: Mikael von Krassow 

http://www.engelholm.se/KS201642


 
 

6 
 

3.3 Studiebesök 

För att få en inblick i hur andra kommuner arbetar med utveckling av tätorter och landsbygd 
identifierade beredningen två skånska kommuner som Ängelholm skulle kunna inspireras och ta 
lärdom av. 

3.3.1 Sjöbo  

När Sjöbo kommun tog fram en ny översiktsplan framkom det att tätorterna behövde utvecklas 
mer. Man identifierade vad som behövde utvecklas i respektive tätort. Det behövdes satsningar 
på bland annat kollektivtrafik, gång och cykelvägar och ridleder. Därefter arbetade man fram 
kartor som lyfte de mest angelägna frågorna för varje tätort. 
 
Sjöbo kommun har ett Landsbygdsråd bestående av 25 föreningar fördelade i byarna. 
Landsbygdsrådet är en samverkansplattform där varje föreningsordförande deltar. Med färre 
deltagare (än i en tidigare konstellation) har mötena blivit dynamiska och givande vilket leder 
diskussionerna framåt. På landsbygdsrådet deltar även politiker och sakkunniga tjänstepersoner. 
Landsbygdsrådet har byavandringar som identifierar utmaningar i tätorter-na. Landsbygdsrådet 
är även en remissinstans för kommunen.  
 
Varje år delas s.k. försköningsbidrag ut (som en medborgarbudget)för inköp av planteringar 
och utsmyckningar. 
 
Sjöbos Innovationscenter1 är en pionjär verksamhet, som funnits i ca 1,5 år. Det är ett mobilt 
center som hjälper till att stimulera och utveckla innovationer på landsbygden. Man såg att det 
fanns många bra idéer som inte kunde landa och tas om hand någonstans. Entreprenörer och 
innovatörer på landsbygden har andra förutsättningar än i staden. Lokala entreprenörer är inte 
alltid flyttbara men med stödjande strukturer kan entreprenörer utveckla sina idéer där man bor 
och verkar. Innovationscentret ”värdeförädlar” idéerna. Det är ett Leaderfinansierat projekt 
från och med sommaren 2016. Projektet är en start på en samverkansform som 
förhoppningsvis ska fortsätta på lång sikt. Tanken är att ”modellifiera” processen så att det går 
att dela med sig av kunskapen.  

3.3.2 Svalöv  

Svalöv behöver, liksom många andra liknande kommuner, fler hyresrätter. Detta för att skapa 
flyttkedjor där äldre kan flytta från villa till lägenhet i samma ort. Det är viktigt att få med de 
kommunala bostadsbolagen i utvecklingen för att ge signal till övriga byggherrar. Utvecklingen 
måste vara lyhörd för vad marknaden behöver och kommunen behöver ligga i framkant i 
planeringen så det finns tomter när det efterfrågas. Kommunen har därför skapat en 
exploateringsgrupp som har kontakter med presumtiva byggherrar. Tillsammans med 
byggherrar identifierar kommunen var attraktiva lägen finns. Arbetet fokuserar på attraktiva 
byggrätter - inte detaljplaner. För att kunna arbeta proaktivt och hantera tillväxt behöver 
kommunen en hållbar organisation. 
 
Kommunen arbetar just nu med att revidera översiktsplanen och bostadsförsörjnings-
programmet. Man har genomfört dialoger i alla orter och skapat tillväxtprogram för varje ort.2 
Tillväxtprogrammen blir en politisk agenda för utvecklingen i tätorterna och fördjupar 
strategierna för varje ort. I samband med dialogerna blev byalagen mer engagerade vilket gör att 
det nu finns en samtalspart i varje tätort. Tron på den egna orten och troheten till orten är stark 
i byarna. Alla tätorter har välkomstskyltar. 

                                                 
1 http://www.sjobo.se/naringsliv-och-arbete/foretag-stod-och-radgivning/innovationcenter-for-landsbygden/  
2 http://www.svalov.se/bo-bygg--miljo/planer/tillvaxtprogram.html  

http://www.sjobo.se/naringsliv-och-arbete/foretag-stod-och-radgivning/innovationcenter-for-landsbygden/
http://www.svalov.se/bo-bygg--miljo/planer/tillvaxtprogram.html
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Kommunen ger byalagen en summa pengar som de själva kan använda till blomlådor m.m. 
Det stärker den lokala demokratin och kanske blir fler intresserade av att engagera sig i de lokala 
frågorna. Rättvisefrågan är dock svår - hur mycket pengar ska respektive tätort ha?  
 
Klimatsmarta transporter finns med som en viktig del i utvecklingen av infrastukturen och 
kollektivtrafiken är av stor betydelse. 

4 Utveckling  

4.1 Bakgrund 

Urbanisering är ett relativt begrepp och har pågått sedan förhistorisk tid. I modern tid 
intensifierades urbaniseringen när industrialismen gjorde sitt intåg. Under folkhemmets 
uppbyggnad blev landsbygden stadsbornas rekreationsyta, dit man åkte på semester, när man 
ville återknyta till något ursprung eller se något exotiskt. Det första lantlivskonceptet skapades – 
ett koncept som fortfarande säljer tidningar. Det var här som vår uppfattning om landsbygden 
startade, här uppstod klyftan mellan stad och land.  
 
Under 1960-talet nådde urbaniseringen sin kulmen. Tron på framtiden och en obruten tillväxt 
var stor.3 På 1970-talet började för första gången utflyttningen till landsbygden öka genom den 
s.k. gröna vågen. Den blev dock inte långvarig. Trenden blev bara ett litet hack i 
flyttströmmarna och snart fortsatte urbaniseringen. 
 
När samhället centraliserades skapades centrumbildningar dit man flyttade statens omsorg och 
det finmaskiga nätet ersattes av stora nationella strukturer. Efter 90-talskrisen tog marknaden 
över, vilket ledde till en ny våg av centraliseringar av service och handel till de större städerna. 
Servicen försvann alltmer från landsbygdens byar och de boende fick åka längre för att få 
samma service.4 

 

4.2 Trender  

Globalisering 
Den globala utvecklingen leder till ökad rörlighet, handel, utbyte och påverkan. Den påverkar 
framförallt näringslivet i hög grad och ställer krav på kommunikationer och konkurrenskraft. 
Samtidigt skapar den nya möjligheter för samarbeten över gränser.5 
 
Urbanisering  
Urbaniseringen är en stark trend som tilltar. Befolkningsökningen i städerna är större jämfört 
med landsbygden och skillnaderna mellan stad och landsbygd kommer att fortsätta öka.6 Man 
kan säga att det finns en tyst överenskommelse om att det urbana livet är det mest attraktiva. I 
städerna finns allt det som uppfattas som attraktivt: mat, mode, kulturutbud, utbildningar, stark 
arbetsmarknad och möjlighet till möten med människor från hela världen dygnet runt. Det är 
kvaliteter som fungerar som en magnet och styr var människor väljer att bosätta sig.7 
 

                                                 
3 Mats Hellspong och Orvar Löfgren, 1994, Land och stad. 
4 SVT programserie: Resten av Sverige 
5 Omvärldsanalys Ängelholm 2016-2017- Megatrender och trender som påverkar kommunens medborgare 
6 Omvärldsanalys Ängelholm 2016-2017- Megatrender och trender som påverkar kommunens medborgare 
7 SVT programserie: Resten av Sverige 
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Urbaniseringen påverkar bostadsförsörjningen. Många kommuner arbetar proaktivt med att 
hitta innovativa sätt att bygga tätare städer för att minimera transportbehovet, undvika att bygga 
på värdefull jordbruksmark och skapa underlag för kollektivtrafik och service. 
 
Demografi 
Den största globala demografiska trenden är att människor blir allt äldre. Detta leder till att 
andelen äldre ökar i relation till resten av befolkningen. Många av dagens äldre tillhör en 
generation som är finansiellt starka, har bättre hälsa och ställer högre krav än tidigare 
generationer. Det ger en ökad efterfrågan och behov av flexibilitet vad gäller samhällsservice. 
Vissa är även intresserade av att byta till mer lättskött boende på ålderns höst och då behöver 
alternativa boendeformer finns tillgängliga8 Det finns möjlighet att åldersstrukturen får en bättre 
balans med ökad invandring.  
 
Digitalisering och teknisk utveckling 
Mycket av det som idag kräver fysisk närvaro kommer att kunna göras på distans och med hjälp 
av olika former av informationstekniker. Balansen mellan stad och landsbygd kan komma att 
utvecklas positivt då tillgänglighet till allt fler tjänster blir digitala.9  
 
Miljö 
De globala klimatförändringarna gör att vi behöver utveckla ny teknik och förändra våra 
beteenden. Det krävs en förändrad livsstil och en miljöanpassad konsumtion. 
 
Hälsa  
Hälsa och människors välbefinnande har fått ökat fokus. Hälsotrenden är starkast i västvärlden 
och påverkar människors livsstil vad gäller val av boende och krav på service 10  
 
Livsstil 
Samtidigt som urbaniseringen ökar har det blivit ”inne” igen att rikta sina blickar mot 
landsbygden. Storstadsbor väljer att etablera sig på landet för att hitta livskvalité. Det påminner 
om trenden efter industrialismen, om att återknyta till något ursprung, äkta och jordnära igen. 
Ett ökat fokus på att konsumera mindre, autenticitet och etisk konsumtion driver på flytta-till-
landet-trenden.11 I staden kan det yttra sig i form av t.ex. ”Bondens marknad” där det finns 
utbud av närproducerade råvaror, i städerna anläggs stadsodlingar, det finns kurser i att lära sig 
odla, takodlingar etc. Man försöker helt enkelt ta in landsbygden i städerna istället. 12  
 
Livsstil, normer och vanor påverkas av en lång rad faktorer i vår omgivning som vi för det 
mesta inte reflekterar nämnvärt över. Det är inte ens säkert att man ifrågasätter vardagliga val 
utan de sker rent slentrianmässigt. Den äldre generationen är t.ex. inte lika van som den yngre 
generationen vid att välja buss och tåg istället för bilen som transportmedel. Även om 
kollektivtrafiken skulle ”vinna” i en argumentation tar det tid att ändra på invanda 
levnadsmönster. Det är enklare att välja det man är van vid. 

  

                                                 
8 Omvärldsanalys Ängelholm 2016-2017- Megatrender och trender som påverkar kommunens medborgare 
9 Omvärldsanalys Ängelholm 2016-2017- Megatrender och trender som påverkar kommunens medborgare 
10 Britta Pelters, Högskolan i Halmstad, Barbro Wijma, Linköpings universitet 
11 Sofia Ulver, Fil.Dr Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, 2012, Den nygröna människan, beställare: Jordbruksverket. 
12 SVT programserie: Resten av Sverige 
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5 Utmaningar 

5.1 Gemensamma utmaningar 

Resultatet från medborgardialogerna gav vissa gemensamma nämnare för vad medborgarna 
upplever saknas eller behöver utvecklas i tätorterna. De gemensamma utmaningarna nämns 
även under 5.2. 
 
Hela underlaget från medborgardialogerna finns i webbdiariet www.engelholm.se/KS201642  
dokument: ” Sammanställning medborgardialoger i tätorter nov-dec 2016”. 

5.1.1 Bostäder  

Framförallt hyresrätter efterfrågas vilket hade fått igång flyttkarusellen och synergieffekter. 
Barnfamiljer ser gärna att fler villor byggs. Det är dock svårt att få tag på byggklara tomter och 
eftersom värdeutvecklingen på bostäder är osäker kan det blir svårt att få lån av banker och 
andra kreditinstitut. Flertalet av invånarna i tätorterna är positiva till att det byggs fler bostäder. 

5.1.2 Kommunikationer  

Kollektivtrafik  
Kollektivtrafiken är ett ämne som berör många i tätorterna och resultatet från 
medborgardialogerna visar att de boende i tätorterna vill få tillgång till mer kollektivtrafik. Det 
underlättar vardagen för både barnfamiljer och äldre, möjliggör för ungdomar att delta i 
aktiviteter samt sparar pengar och miljö. Äldre oroar sig över att inte kunna bo kvar i orten när 
det inte går att köra bil längre. Föräldrar bekymrar sig över att det blir svårare att bo kvar då 
barnen blir äldre och enkelt vill kunna förflytta sig till andra orter. 
 

 
 
GC-vägar 
Medborgarna vill ha fler gång- och cykelvägar till omgivande orter och att befintliga GC-vägar 
knyts samman. GC-vägar ska ha tillfredställande belysning. De ska vara säkra och upplevas 
trygga. Föräldrar ska kunna släppa iväg sina barn på cykel till skolan eller till kompisar.  
 
 
 

http://www.engelholm.se/KS201642
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Internet  
När det gäller tillgång till bredband har Ängelholm idag 55 % täckning. Målet är 95 % 100 Mbit 
hushållstäckning för 2020. Det är i linje med Region Skånes mål. Kommunens nya 
bredbandsplan har kompletterats med ett mål om att 100 % av alla hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2035. För många boende betyder det mycket att 
ha tillgång till internetuppkoppling med hög hastighet. Det är en viktig förutsättning för företag 
att etablera sig men också för tillgången till service. T.ex. går det att beställa mycket av 
apotekens varor via internet idag istället för att besöka ett apotek. Det är svårt att locka unga att 
bo kvar på landsbygden om det inte finns tillgång till bra internetuppkoppling. Möjligheterna till 
arbete och utbildning på distans förbättras också. Även skola, vård och omsorg samt övrig 
offentlig service är beroende av internet. Ur en demokratisynpunkt är bredband av stor 
betydelse eftersom det skapar möjligheten att uträtta tjänster och att få tillgång till information.13  

5.1.3 Service  

Kommersiell service  
Medborgare i tätorterna saknar utbud av service som t.ex. en välsorterad mataffär där det även 
finns postutlämning. Att kunna handla mat, tanka bilen, uträtta post- och apoteksärenden med 
personlig service inom rimliga avstånd från hemmet är av stort värde. Även kiosk, kafé och 
restauranger efterfrågas. 
 
Offentlig service 
I vissa orter efterfrågar medborgarna tillgång till vårdcentral med distriktssköterska. Enkel 
tillgång till offentlig service skapar miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. 
Medborgarna efterlyser även bättre kommunal skötsel av grönområdena i tätorterna. De 
upplever att underhåll och skötsel är ojämnt fördelad mellan Ängelholm och omkringliggande 
tätorter, staden prioriteras alltför mycket.  

5.1.4 Mötesplatser  

Precis som beredningen för kultur, idrott och fritid kom fram till i sitt uppdrag 
”Ungdomskommunen” har beredningen samhällsbyggnad identifierat att det behövs fler 
mötesplatser. Det gäller framförallt ungdomar men det är viktigt att skapa mötesplatser för alla 
medborgare. Otillräcklig kollektivtrafik i tätorterna begränsar rörligheten vilket gör att 
boendeorten behöver ha ett tillfredsställande utbud av mötesplatser.  
 
Mötesplatser behöver inte vara i form av lokaler men både medborgare och föreningar 
efterfrågar just möteslokaler, gärna kommunala. Man tycker också att föreningar missgynnas när 
det gäller bidragsregler för lokaler. Beredningen för kultur, idrott och fritid kom i sin slutrapport 
om föreningsstöd och bidragsgivning, fram till att bidragsgivningen behöver ses över. 
Kommunstyrelsen är på väg att ta fram en plan för slutrapporten. 
 

5.2 Utmaningar specifika för varje tätort  

Utöver de gemensamma punkterna ovan framkom även synpunkter specifika för respektive ort.  

5.2.1 Hjärnarp  

 Medborgarna efterfrågar kollektivtrafik tidigare på morgonen, senare på kvällen samt fler 
turer på helgerna. 

                                                 
13 Region Skåne, 2016, Samspel stad och land i det flerkärniga Skåne 
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 Bussens linjedragning gör att resan tar lång tid in till Ängelholm. 

 Man föreslår rondeller vid av och påfarter till och från E6 samt i korsningen Nya 
Rössjövägen/Gånarpsvägen. 

 Korsningen vid Arons affär (Munkvägen/Boarpsvägen) behöver förbättras. 

 Idrottshall och simhall i anslutning till skolan önskas.  

 Det behövs fler parkeringsplatser vid skolan.  

 Man önskar fler bänkar längs med gångstigar och cykelvägar speciellt i Hjärnarps by.  

 Få igång vattenspelet på torget. 

 Det behövs en inhägnad hundrastgård.  

 En cykelled runt Västersjön.  

 En informationstavla om utflyktsmål i Hjärnarp.  

 En spång över Kägleån i Naturreservatet i Hulebäckseröd.  

 Tar gärna emot en peng från kommunen för att utsmycka den egna orten. 

5.2.2 Munka-Ljungby  

Enligt medborgardialogerna är majoriteten av de boende i Munka-Ljungby nöjda och tycker att 
allt man behöver finns i orten.  

 Medborgarna vill ha kollektivtrafik tidigare på morgonen. 

 Ett önskemål är att placera fritidsgården i centrum av Munka-Ljungby istället.  

 Det framkom även synpunkt på att det saknas barnaktiviteter som inte är idrott. 

5.2.3 Strövelstorp  

 Medborgarna påtalade bristen på mötesplatser i orten.  

 Man vill gärna ha en GC-väg till Ausås. 

 Det behövs buss för de barn som inte bor i Ängelholms kommun men som går på 
Strövelstorps skola. 

 Man önskar att kommunen återinför en funktion som ansvarar för utveckling av 
landsbygden. ”Bygdeforum” var ett nätverk som initierades av kommunen där samtliga 
byalag träffades och utbytte erfarenheter. 

 De boende önskar en lekplats för yngre barn (eller att anpassa nuvarande lekplats för yngre 
barn) 

 Fler fotbollsplaner önskas, fotboll är en aktivitet som engagerar många i orten  

 Bron över Vegeå är för smal och otrygg för cyklister och fotgängare. 

 Vill gärna även ha påfart E6 söderut 

5.2.4 Vejbystrand - Magnarp  

Enligt medborgardialogerna är majoriteten av de boende i Vejbystrand och Magnarp nöjda. 

 Det är fortfarande problem med uppställningsplatser för husbilar i hamnen - en problematik 
som pågått länge och som behöver lösas. 

 Slipen i hamnen är inte klar 

 Man vill att busstiderna synkas bättre med tågtiderna på Barkåkra station. 

 Tar gärna emot en peng från kommunen för att utsmycka den egna orten. 

 Man vill att de offentliga toaletterna ska vara öppna hela året  

 Många saknar bussförbindelsen i Magnarp.  

5.2.5 Össjö  

 Det finns önskemål om att få förskoleverksamhet så att barnen inte behöver lämnas i 
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Munka-Ljungby.  

 Många saknar biblioteksfilialen som lades ner.  

 Vägsamfälligheten vill man överlämna till kommunen. 

 Det behövs en skyddad gångstig till busshållplatsen vilken även behöver handikappanpassas.  

 Tomten efter gamla affären är skräpig och dåligt skött. 

 De boende önskar ett äldreboende på orten. 

 Man efterfrågar kollektivtrafik senare på kvällen samt turer på helger. 

 Medborgarna saknar möteslokal. 

5.2.6 Ausås  

 Bilar och tung trafik kör för fort genom Ausås. 

 Det finns ingen riktig busshållsplats med busskur (t.ex. för skolbarn) 

 De boende önskar en lekplats för yngre barn 

 Vägföreningen/samfällighet vill man gärna överlämna till kommunen 

 Kommunalt avlopp till fler fastigheter 

 Cykelväg längs med väg 112 önskas. 

 Det framfördes även önskemål om att i framtiden ha en järnvägsstation i Spannarp. 

 Det finns bredband nedlagt i gatan (bl.a. till förskolan) men det är inte tillgängligt för övriga. 

 Man efterfrågar kollektivtrafik senare på kvällen samt turer på helger. 
 

6 Analys och reflektion 

6.1 Landsbygd och tätorter som resurser  

När ekonomin blir ansträngd och prioriteringar behöver göras tvingas kommunerna centralisera 
sin service alltmer. Men varför ska en medborgare på landsbygden betala lika hög 
kommunalskatt när mycket av servicen försvinner? Hur mycket ska man stödja och hur mycket 
ska marknaden få styra utvecklingen av landsbygden? Vad är rimligt att begära för en boende på 
landsbygden? Ett tydligt uttryck för hur den urbana normen fungerar är att man lägger mycket 
ansvar på människorna som bor på landet. ”Som boende på landsbygden väntar man inte på att någon 
annan fixar problemet.” 14 
 
Landsbygden behöver få vara en aktiv del i samhällsutvecklingen och beroendet mellan stad och 
land behöver synliggöras. Ska Ängelholms kommun utvecklas är det av stor betydelse att ta 
tillvara på alla de resurser som finns i hela kommunen. När de boende i tätorterna upplever att 
landsbygd och tätorter inte prioriteras lika mycket som staden skadas förtroendet och tilltron 
för kommunen som institution. Polariseringen ökar och det blir ett ”vi och dem”-tänk.  
 
Författaren och vetenskapsjournalisten Peter Sylwan jämför Skåne med Tokyo, de har ungefär 
samma yta. Det är korta avstånd i Skåne för pendlare och man kan ta sig till arbetet på relativt 
kort tid och ändå bo nära naturen. Kollektivtrafiken är då en viktig del som gör att fler kan bo 
på landsbygden och i tätorterna. Peter Sylwan nämner även att det finns forskning som tyder på 
att människor sedan urminnes tider valt att bosätta sig mellan skog och öppet landskap. Att det 
är platser som varit gynnsamma av flera olika aspekter såsom trygghet, närhet till naturens 
tillgångar m.m. Den ”nya” trenden om att finna livskvalitet gör att fler söker sig till 
landsbygden. Forskning från lantbruksuniversitetet i Alnarp visar på landskapets läkande 

                                                 
14 Region Skåne, 2016, Samspel stad och land i det flerkärniga Skåne, s 17 
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förmåga och det finns undersökningar som visar att dödligheten sjunker ju högre tillgång till 
grönområden man har.15  
 
Landsbygden är en värdefull tillgång som borde tas tillvara på bättre. Ett exempel på detta är 
konceptet ”Grön arena”16 som drivs av Hushållningssällskapet. Det består av tre delar inom 
social omsorg, arbetsträning och rekreation samt skol- och fritidsverksamhet. Arbetsuppgifterna 
utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård och anpassas efter den enskilde 
individen. Det riktar sig till för barn och ungdomar, personer som behöver arbetsträna efter 
lång frånvaro från arbetsmarknaden, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre 
och personer med symptom på tidig demens samt missbrukare. Målet är att nå personlig 
utveckling och en förbättrad livskvalité för dessa grupper. 
 
I januari 2017 presenterades den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande: 
För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.17. 
Det övergripande målet lyder: ”En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, 
boende och välfärd.”  75 förslag presenteras med konkreta åtgärder och insatser för att stärka 
landsbygdernas möjligheter att utvecklas till hållbara bygder där människor kan och vill bo, 
verka och leva. Förslagen delas in i åtta områden: Näringspolitik, Digitalisering och 
transportinfrastruktur, Kompetensförsörjning i landsbygden, Bostadspolitik och 
samhällsplanering, Förbättrad tillgång till service, välfärd och kultur, Ökad statlig närvaro, 
Tydligare styrning och samordning, Underlätta för civilsamhällets engagemang.  

6.2 Hållbar utveckling  

När man diskuterar hållbarhet talar man ofta om tre dimensioner av hållbarhet: ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet.18 Det är viktigt att alla dess tre dimensioner tas i beaktande när 
Ängelholms tätorter ska utvecklas. 
 
Landsbygden är en viktig förutsättning för Skånes utveckling enligt OECD. Jordbruksmarken är 
grundläggande för samhällets långsiktiga resiliensförmåga19 och livsavgörande 
ekosystemtjänster av olika former förutsätter jordbruksmark.20 För att nå ett långsiktigt hållbart 
markanvändande och företagande i den stadsnära landsbygden krävs därför en medveten 
planering, där samspelet mellan stad och land tas tillvara.21  
 
I november 2013 biföll fullmäktige en motion om landsbygdssäkring (KS dnr 2013/112). Den 
innebär att kommunen ska införa en landsbygdssäkring av alla politiska beslut i 
Ängelholms Kommun. Alla beslut som fattas politiskt ska bidra till en hållbar utveckling för 
både stad och landsbygd. Detta kommer att implementeras i kommunens 
ärendehanteringsprocess under 2017 tillsammans med andra perspektiv som behöver beaktas 
när ett ärende behandlas. 
 
 

                                                 
15 Minnesanteckningar från beredningsmöte 2016-09-06 
16 http://hushallningssallskapet.se/tjanster-produkter/foretagsutveckling/landsbygdsutveckling/gron-arena/  
17 SOU 2017:1. Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik 
för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. 
18 https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-
development/hallbar-utveckling-1.350579  
19 ”Förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas.” 
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27199.pdf  
20 Omvärldsanalys Ängelholm 2016-2017- Megatrender och trender som påverkar kommunens medborgare 
21 Region Skåne, 2016, Samspel stad och land i det flerkärniga Skåne 

http://hushallningssallskapet.se/tjanster-produkter/foretagsutveckling/landsbygdsutveckling/gron-arena/
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27199.pdf
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6.2.1 Bostadsbyggande  

Fler bostäder med ökad inflyttning ger synergieffekter i form av ökad kommunal och 
kommersiell service. Utvecklingen kommer på så sätt in i ett skede när det ena ger det andra på 
ett positivt sätt. Det skapar även ett större reseunderlag för kollektivtrafik som då kan utökas. 
Det kommunala bostadsbolaget måste vara drivande när det gäller att bygga hyresrätter i 
tätorterna. Detta ger i bästa fall signaler till övriga byggherrar att det är lönsamt att satsa i 
tätorterna. Nybyggande kan kombineras med nyttjande av byggnader som redan finns och som 
kan byggas om till annat ändamål. Det finns kanske efterfrågan på boenden som kombinerar 
bostad och företag?  
 
Ett av förslagen från den parlamentariska landsbygdskommittén är att minska vissa 
begränsningar som finns för byggande och utveckling i landsbygderna. Förslagen avser 
riksintressen, strandskydd och vatten- och avloppslagstiftningen. De föreslår även att regeringen 
tar initiativ till att utreda om byggandet kan underlättas genom införandet av särskilda 
landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter 
och bostadsrätter.22 
 

6.2.2 Kommunikationer  

Kommunen har en viss påverkansmöjlighet när det gäller kollektivtrafiken men 
huvudbudskapet från Region Skåne är att det måste finns ett visst reseunderlag för att utöka 
kollektivtrafiken. Riktlinjerna för basutbudet är för närvarande följande (finns ofta mer men det 
är ett minimum):  
• Orter med 3000 invånare: Minst timmestrafik (06-00) 
• Orter med 1000 invånare: Minst 12 dubbelturer per vardag (06-22) 
• Alla med mer än 2 km till närmsta hållplats: 5 dubbelturer per vecka till närmsta större 
ort/kommuncentrum 
Det pågår diskussion om att lägga till en nivå med orter med 300 invånare. 23 
 
Målbilden för Det flerkärniga Skåne är ett Skåne med en gemensam funktionell 
arbetsmarknadsregion där det går att röra sig mellan tätorterna på liknande sätt som mellan 
stadsdelar i en storstadsmetropol.24 
 
Hur ser framtidens kollektivtrafik ut? Kan det komma en slags beställningstrafik i framtiden? 
Eftersom det är få resenärer på bussarna från och till tätorterna borde en mindre buss som 
hämtar upp enligt beställning vara mer ekonomiskt. Kanske kan man beställa resa via en app, se 
andras beställningar och samordna m.m.   
 
När SKL erbjöd en landsbygdskonferens i februari 2017 diskuterades möjligheten till 
”kombinerade mobilitetstjänster ”.25 Det utgår från att resenärer ofta kombinerar olika 
färdmedel som t.ex. cykel eller buss till tåg. Tanken är att man ska kunna köpa en tjänst som 
omfattar hela kombinationsresan som ett paket. Det blir en större möjlighet att skräddarsy sin 
egen resa och fler valmöjligheter kan leda till minskat behov av biltransport.  

                                                 
22 SOU 2017:1. Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik 
för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. 
23 Minnesanteckningar från beredningsmöte 2016-09-20 
24 Region Skåne, 2016, Samspel stad och land i det flerkärniga Skåne 
25 SKL Landsbygdskonferens 2017-02-03, Helena Leufstatius (VD Svenskk kollektivtrafik) 
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Region Blekinge arbetar med ett utredningsuppdrag om nya trafikformer på landsbygden.  
Deras samåkningstjänst ”Hämta” handlar också om ett helhetskoncept som tar resenärerna hela 
vägen från punkt A till B vilket kan innefatta flera olika färdmedel.26  
 
Kan busshållplatser utformas på ett sätt som gör det tryggare och bekvämare för resenärer? Det 
ska inte vara avskräckande att välja kollektivt utan tvärtom inbjudande. En ”resenärsvänlig” 
busshållplats med belysning, cykelställ samt busskur med sittplats som ger skydd för regn och 
vind kanske gör att fler väljer kollektivt istället för bilen? Som det är idag finns det 
busshållplatser som inte har annat än en stolpe, resenärerna får vänta vid vägkanten.   
 
Hållplatser byggs av respektive väghållare. Kommunen bygger de hållplatser som ligger längs de 
kommunala vägarna och Trafikverket bygger hållplatser på de statliga vägarna. I de mindre 
tätorterna ligger oftast hållplatserna utmed trafikverkets vägar. 
 
Beredningen för samhällsutveckling påbörjade 2017 nytt uppdrag ”Infrastruktur för framtidens 
transportslag”. Det arbetet kommer att beröra utveckling av kollektivtrafiken.  
 

6.2.3 Mötesplatser  

Det som utmärker en mötesplats är att det är en social träffpunkt. Det finns mötesplatser som 
är ämnade för en viss aktivitet och det finns mötesplaster som kommer till spontant. Vissa 
grupper behöver specifika mötesplatser för olika typer av aktiviteter som t.ex. skateboard och 
boule. De spontana mötesplatserna kan vara att man träffas vid förskolan vid lämning och 
hämtning av barn, vid affären, busshållplatsen, bokbussen, postutlämningen, på biblioteket eller 
kanske vid den gemensamma tipsrundan i byn. Ett litet samhälle är som ett känsligt ekosystem. 
Skolan har en roll bortom lärandet precis som en lanthandel inte bara är en butik där man 
handlar mat. Det är sociala samlingpunkter och förutsättning för ett socialt sammanhang. 
Mötesplatser bidrar till att öka integrationen mellan medborgare som annars inte träffas.  
 
 

 

                                                 
26 SKL Landsbygdskonferens 2017-02-03, Magnus Forsberg strategisk planerar kollektivtrafik), Claes Fischer 
(affärsutvecklare Blekingetrafiken) 
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6.2.4 Nätverk och samarbete  

Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv 
landsbygd. Det handlar mycket om socialt ansvarstagande, initiativkraft och mobilisering av 
organisatoriska resurser.  
 
Det finns en överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i 
Skåne. Utvecklingsplanen 2015-2019 radar upp fem utvecklingsområden som bl.a. handlar om 
att stödja kommunerna och den idéburna sektorn på lokal nivå vad gäller dialoger och 
överenskommelser. Man ska även initiera utvecklingsinsatser rörande idéburet entreprenörskap 
samt sociala och kulturella innovationer.27 
 
I Skåne finns sju LEADER-områden som alla drivs av ett lokalt partnerskap, LAG. LEADER 
kontorens funktion är att mobilisera, informera, idéutveckla och ta emot ansökningar. 
LEADER-områdena tar fram en utvecklingsstrategi som beskriver vilka insatser som behöver 
göras för att området ska utvecklas till en attraktiv och konkurrenskraftig bygd och för att 
stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Till sitt stöd har LEADER-områdena fyra olika 
EU-fonder att söka medel från.28  
 
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper 
(byalag, samhällsföreningar eller intresseföreningar)som finns runt om i landet. I många 
kommuner väljer de lokala grupperna att gå samman i kommunbygderåd för att gemensamt 
driva frågor. Uppgiften för ”Hela Sverige ska leva” är att ge råd och stöd till de lokala 
utvecklingsgrupperna och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Det kan vara 
att ta över skolan, bygga ett vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller underlätta för företagen 
i bygden.  Organisationen arbetar även med att påverka genom att lyfta de frågor som är 
betydelsefulla för människor på landsbygden.29 
 
Ett av den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag är att regeringen bör uppdra till 
Jordbruksverket att stödja samordning och utveckling av nätverk mellan landsbygdsutvecklare 
anställda i kommuner och regioner. Dessa tjänstepersoner är en viktig länk mellan det civila 
samhället lokalt och den offentliga sektorn.30 Landsbygdsfrågorna får större tyngd i de 
kommuner där en centralt placerad landsbygdutvecklare finns.31  

6.3 Ängelholms kommuns styrkor  

När tidningen Fokus 2015 släppte sin årliga ranking över landsbygdskommuner där det är bäst 
att bo hamnade Ängelholms kommun på en andra plats bland kommuner i samma storlek.32 
Kommunen behöll sin andraplats i rankingen 2016. 
 
Kommunen har många värden att ta tillvara på och under medborgardialogerna berättade de 
boende i tätorterna vad de uppskattar mest. 
 
  

                                                 
27 Region Skåne/ Nätverket Idéburen sektor Skåne, Broschyr; Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och 
Idéburen sektor i Skåne 
28 www.leaderskane.se och Region Skåne, 2016, Samspel stad och land i det flerkärniga Skåne 
29 www.helasverige.se  
30 SOU 2017:1. Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik 
för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. 
31 Minnesanteckningar från beredningsmöte 2016-06-14 med Region Skåne 
32 http://www.fokus.se/bastattbo/har-ar-det-bast-att-bo-2015-2/  

http://www.leaderskane.se/
http://www.helasverige.se/
http://www.fokus.se/bastattbo/har-ar-det-bast-att-bo-2015-2/
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Attraktivt läge 
Många nämner att kommunen har ett bra strategiskt läge med närhet till flygplats, motorväg och 
järnväg. Det finns goda förutsättningar att ta sig till större städer och vidare till kontinenten. För 
de som studerar är det nära till Helsingborg, Lund, Malmö, och Halmstad. Kommunen erbjuder 
ett omfångsrikt utbud av bostäder avseende både boendemiljö och prisläge. Det finns boende 
utmed kusten, boende i staden, i tätorterna, på landsbygden samt med skogsomgivningar. För 
barnfamiljer finns det möjlighet att köpa bostad till rimliga priser och få tillgång till en bra 
uppväxtmiljö för barnen.  
 
Naturvärden  
Närhet till vacker natur, hav och strand lyfts ofta fram som en viktig ingrediens i tillvaron. När 
valet av bostadsort inte längre behöver styras av var jobben finns framträder naturvärdena som 
en betydelsefull faktor som alltmer påverkar var familjer väljer att bosätta sig. 
 
Aktivt näringsliv 
Flertalet av de företagare beredningen haft kontakt med anser att Ängelholms kommun har ett 
bra företagsklimat med ett differentierat och aktivt näringsliv. Huvudparten av företagarna 
skulle rekommendera andra företagare att etablera sig i tätorten. Man tycker sig ha ett gott 
nätverk och bra sammanhållning. Det finns en köpstark och trogen kundkrets. Befolkningen 
ökar stadigt och det råder en framtidsoptimism.  
 
I Ängelholms kommun finns det många mindre företag istället för ett fåtal större vilket är bra. 
Enligt statistik från Ängelholms Näringsliv är fördelningen mellan arbetsställen i tätorten 
Ängelholm och dess omland tämligen jämn. 51,5 procent av arbetsställena är lokaliserade inom 
tätorten Ängelholm och 48,5 procent utanför. Enskild näringsverksamhet överväger utanför 
tätorten Ängelholm, undantag är Björkhagen/Skepparkroken samt Höja där aktiebolagen 
överväger.33 Kan det följaktligen innebära att det finns fler arbetsgivare på landsbygden än i 
Ängelholm?  
 
Vad skulle få dig att flytta till tätorten?  
Vid medborgardialogerna ställdes frågan ”Vad skulle få dig att flytta till tätorten?” Svaren blev 
sammanfattat: 

 Bra kommunal service såsom förskola och skola. Även föreningsliv. 

 Läget – att ha nära till mycket  

 Flytt till släktingar och vänner 

 Närhet till naturen 

  

                                                 
33 Webbdiariet [länk] dokument: ”Statistik över företagande på Landsbygden i Ängelholms kommun 161004” 
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7 Slutsatser  

7.1 Målbild  

Beredningen har kommit fram till en målbild:  
  

Befolkningsutveckling och arbetstillfällen ska vara geografiskt jämnt fördelade över hela 
kommunen.  
 
Vad en tätort bör innehålla för att uppnå målbilden: 

 Byggklara tomter avseende boende, kombination boende och verksamhet samt ren 
verksamhet (industriområde) 

 Hyreslägenheter 

 Särskilt boende (vårdboende eller demensboende) eller trygghetsboende  

 Lekplats (som även är anpassad för yngre barn) 

 Förskola 

 Skola 

 Bibliotek 

 Föreningsliv 

 Idrottsplats eller sporthall 

 Möteslokal för uthyrning 

 Tillgång till bra internetanslutning   

 Kollektivtrafik med behovsanpassad turtäthet och busskurer med belysning 

 Säkra och trygga gång- och cykelvägar med belysning och regelbunden skötsel 

 Kontaktpart som kommunen kan föra dialog med. T.ex. byalag, lokala utvecklingsgrupper, 
hembygdsföreningar samt liknande föreningar som arbetar med lokala vardagsfrågor i sina 
respektive byar och bygder. 

 Kommunalt intresse att, tillsammans med byalag, underhålla orten (liknande 
landsbygdsrådet) 

 VA-nät 

 Välkomstskylt med information om orten  
 

7.2 Åtgärder och insatser  

Vilka insatser kan kommunen bidra med för att stärka tätorternas möjligheter att utvecklas till 
bygder där människor vill bo, verka och leva? Beredningen har kommit fram till en rad åtgärder 
som kan stimulera utvecklingen av tätorterna. De presenteras i två kategorier: en kategori med 
åtgärder som kan genomföras på kort sikt samt en kategori med åtgärder som kräver större 
samordnade insatser. Med ”tätorter” nedan menas orterna Strövelstorp, Ausås, Munka-Ljungby, 
Össjö, Hjärnarp och Vejbystrand/Magnarp inklusive deras närmaste omnejd. Eftersom 
beredningens arbete är långsiktigt och strategiskt bör nedanstående åtgärder även beaktas i 
planeringen gällande befintliga och framtida tätorter. 

7.2.1 Åtgärder på kort sikt 

A. Ta fram tillväxtprogram för tätorterna samt de mindre byarna. Mycket information finns 

redan som kan användas. 

B. Marknadsföring: Lyft fram information om kommunens tätorter mer. Tätorterna behöver 

synas och marknadsföras mer. 
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 Via kommunens hemsida, sociala medier m.m. Detta behöver tas hänsyn till när kommunen 

bygger ny webbplats. Visa t.ex. miljöer och bilder från tätorterna mer.  

 Skapa en app för Ängelholms kommun där tätorterna framhävs. Se hur andra kommuner 

gjort. 

 Kommunens föreningsregister via hemsidan behöver få ett modernt gränssnitt. 

 Sätt upp välkomstskyltar vid tätorterna. 

 Nämnder och styrelser bör genomföra sammanträden i tätorterna med jämna mellanrum. 

C. Kommunen ger ”byapeng” till tätorterna att själva råda över.  (Förslagsvis till byalag, lokal 

utvecklingsgrupp, hembygdsförening eller liknande förening som arbetar med lokala 

vardagsfrågor.) Nässjö kommun använder sig av en medborgarbudget för att utveckla 

kommundelarna. De boende får lägga förslag och därefter rösta på alternativen. De förslag 

som får flest röster och ryms inom planeringsområdets budget genomförs.34 

D. Mötesplatser – lokaleffektivitet: Använda de lokaler som redan finns på ett effektivare 
sätt. Möjliggör för föreningar och medborgare att boka skolornas lokaler på tider då de inte 
används för skolverksamhet. Det är många timmar då skollokalerna står tomma som på 
kvällar och lov. Aktiviteter på skolloven kan möjligtvis förläggas till lokaler i skolan. 
Inbrottsrisken blir då lägre också. Med hjälp av tekniken borde behörigheter till lokalerna 
kunna styras. Kan man skapa mötesplatser över generationsgränser genom att t.ex. äldre får 
möjlighet att äta mat på skolan i Össjö? Går det att skapa en möteslokal i samband med 
byggande av idrottshall i Hjärnarp?  

E. Meröppna bibliotek på de orter som inte har det idag. 

F. Enkla åtgärder: ta in synpunkter från de boende om vad som enkelt kan åtgärdas i 

tätorterna. Det kan vara underhåll av gator, CG-vägar, grönytor, skyltar, belysning, lekplatser 

m.m.  

G. Kommunen ska via en e-panel genomföra medborgardialoger kring exempelvis 

kollektivtrafik, boende, m.m. 

 

7.2.2 Åtgärder på längre sikt  

A. Kommunen ska vara initiativtagare till att stimulera innovation, kreativitet och 

entreprenörskap. Kommunen kan ha olika roller och behöver inte vara enda aktören i ett 

projekt. 

Det finns olika sätt att göra detta på:  

 Skapa något liknande Sjöbo kommuns innovationscenter i Ängelholms kommun.  

 Satsa på en samordningsfunktion i kommunen som ansvarar för landsbygdsfrågor. Denna 

ska vara kontaktperson gentemot föreningar/ideella sektorn i tätorten, samordna nätverk 

(t.ex. ”Bygdeforum”), bistå med t.ex. Leader-ansökningar och aktivt bevaka vad som händer 

i omvärlden gällande landsbygdsfrågor. Kommunen bör t.ex. uppmuntra medborgare att ta 

tillvara på äldre byggnader på landsbygden som kan renoveras till bostäder och/eller 

verksamheter. En samordningsfunktion kan i sådana fall vara vägledare i processen. Det är 

viktigt att ta tillvara på medborgarnas tro på den egna orten och troheten till orten. Ju mindre 

by desto större sammanhållning.  

 Detaljplaner för områden i eller kring tätorterna ska skapa förutsättningar för 

företagsetableringar t.ex. etablering av kombinerat boende/mindre verksamhet. 

                                                 
34 http://blogg.nassjo.se/medborgarbudget/om-12-miljon-ideer/  

http://blogg.nassjo.se/medborgarbudget/om-12-miljon-ideer/
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 Kommunen bör verka för att fler lediga verksamhetstomter skapas i närheten av tätorterna. 

B. Satsa på bostadsbyggande för att skapa synergieffekter: Fler boende i tätorterna – 

större underlag för kollektivtrafik – mer kollektivtrafik – fler förskolor och skolor – fler 

företagsetableringar - fler arbetstillfällen. Ta reda på var barnfamiljerna vill bo nu och i 

framtiden. 

 Villkora byggande i staden med byggande på landsbygden som Falkenbergs kommun 

föreslår i nytt bostadsförsörjningsprogram.35 

C. Kommunikationer: 

 Skapa förutsättningar för att alla medborgare i Ängelholms kommun ska få tillgång till 

bredband med hög hastighet år 2025. 

 Fler samt säkrare och tryggare GC-vägar i och mellan tätorterna. 

 Mer kollektivtrafik. Framförallt ska kommunen arbeta för att fler kan bo och leva i 

tätorterna vilket kommer att ge synergieffekter i form av mer kollektivtrafik. Kommunen ska 

delfinansiera för mer kollektivtrafik för att få igång synergieffekterna. Kommunen behöver 

även arbeta aktivt med påverkansåtgärder som stimulerar ökat kollektivtrafikresande. 

Kommunen bör undersöka ifall det går att samordna kollektivtrafik med skolskjuts.  

 Kommunen ska verka för en utökad tågtrafik med fler stationer inom kommunen, t.ex. 

en förlängning av Söderåsbanan. 

 Kommunen ska höja standarden på de busshållplatser kommunen ansvarar för. Hållplatserna 

bör ha väderskydd, vara tillgänglighetsanpassade och upplevas trygga. Kommunen ska även 

verka för att standarden höjs på de hållplatser som Trafikverket ansvarar för.  

 Kommunen ska eftersträva att fördela resurserna för väghållning jämnt mellan Ängelholm 

och tätorterna. 

D. Kommunal service: 

 Kommunens underhåll och skötsel av grönområden, belysning m.m. måste vara likvärdig i 

tätorterna jämfört med i Ängelholm.   

E. Bygga och inrätta en förskola i Össjö.  
F. Bygga och inrätta särskilt boende (vårdboende eller demensboende) eller 

trygghetsboende i Össjö och Ausås. 
G. Inrätta/tillgängliggöra offentliga toaletter i tätorterna. Kanske kan drift skötas av en lokal 

förening? 
 
 

                                                 
35 http://www.hn.se/nyheter/falkenberg/wernersson-byggandet-p%C3%A5-landsbygden-ska-fr%C3%A4mjas-1.4162462  

http://www.hn.se/nyheter/falkenberg/wernersson-byggandet-p%C3%A5-landsbygden-ska-fr%C3%A4mjas-1.4162462

