Framtidsförklaring för Ängelholms kommun 2019-2022
Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på.
Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och tätorter
som på landsbygden skapar livskvalitet för de som bor här. Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet vill genom detta dokument staka ut vägen för
Ängelholms kommuns fortsatta utveckling. Vi gör det med framtidstro, ordning och reda,
ansvar, öppenhet och handlingskraft.
På ängelholmarnas sida
Det blågröna styret står på ängelholmarnas sida. Vi verkar på våra väljares mandat med
kommuninvånarnas bästa för ögonen. Därför motsätter vi oss byråkrati och onödiga
kommunala pekpinnar i människors vardag. Vi värdesätter effektiva verksamheter och att
människor själva får välja vilket alternativ som passar dem bäst. Den kommunala
organisationen i Ängelholm är ett verktyg för att skapa största möjliga välfärd och livskvalitet
för kommuninvånarna.
Ansvar för hela kommunens utveckling
Ängelholms kommun präglas av en tydlig stadskärna, flera tätorter med god kommunal
service, byar och landsbygd. Den mångfacetterade strukturen erbjuder varierat boende där alla
kan hitta det som passar just dem. Det finns en styrka i denna struktur som är värd att bevara.
Det är därför självklart att hela Ängelholms kommun ska leva. Det ska vara möjligt att bo och
leva, driva företag och utöva föreningsliv i hela kommunen samtidigt som det även i
framtiden ska finnas kommunal service och goda kommunikationer i alla kommunens delar.
För att möjliggöra detta är det avgörande att det går att bygga i hela kommunen och att
infrastrukturen fungerar.
Fler invånare kräver mer service som förskolor och skolor samt bättre infrastruktur i form av
vägar och ledningsnät. Här vill det blågröna styret ta krafttag att komma bort från köer till
förskolor och trånga skolor. Istället för tillfälliga och dyra paviljonglösningar måste bra och
mer kostnadseffektiva lösningar skapas där behoven uppstår.
Stabil ekonomi
Ängelholms kommun ska under mandatperioden stärka ekonomin. Målet är att kommunens
resultat på sikt ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Detta är en utmaning givet de senaste årens ekonomiska utveckling, men samtidigt en
förutsättning för att Ängelholms kommun ska kunna fortsätta stärka och investera i välfärden
i framtiden. Det blågröna styret vill i första hand att tillväxt och verksamhetsöversyn skapar
utrymme för nya satsningar så att skattesatsen kan lämnas oförändrad.
Fortsatt befolkningstillväxt
Många älskar Ängelholm. Det visar inte minst de senaste årens befolkningstillväxt där
inflyttningen spelat en viktig roll. Att kommunen kunnat växa är resultat av en medveten
politik som möjliggjort ökat bostadsbyggande. Denna utveckling måste fortsätta. Positiv
befolkningsutveckling är en förutsättning för att kunna fortsätta satsa på välfärden utan att
behöva höja skatten. Det skapar samtidigt underlag för kommunal service, butiker,
restauranger och kaféer.

Vårt mål är att befolkningen i Ängelholm ska öka med en procent om året. För att förverkliga
detta krävs fortsatta möjligheter för bostadsbyggande och att nödvändiga beslut för att
förverkliga detta fattas. Det blågröna styret vill därför göra det enklare att bygga.
Ökade möjligheter att välja
Möjligheten att välja och välja bort är avgörande. Det är enskilda människor och deras
familjer som själva vet vilket alternativ som passar dem bäst. Människors möjligheter att välja
stärker kvaliteten i de kommunala verksamheterna som ständigt måste utvecklas.
Valfriheten inom äldreomsorgen är stor i Ängelholms kommun. Det blågröna styret vill
behålla valfrihetsmodellen LOV inom hemtjänsten och genom denna tillförsäkra att det är
människors behov och önskemål som styr etableringen av företag inom denna sektor, inte
kommunens politiker.
Vi vill också utreda förutsättningarna för att införa LOV inom särskilt boende för ökade
möjligheter att välja även inom detta område.
De senaste åren har det tyvärr skett en negativ utveckling av antalet friskolor i Ängelholms
kommun. Vi vill stärka valfriheten inom skolan genom framförallt två åtgärder. Den första
handlar om politikens och förvaltningens förhållningssätt till skolor med annan huvudman än
kommunen. Även om kommunen inte har det operativa ansvaret för de fristående skolorna är
eleverna fortfarande kommunens ansvar. Den andra åtgärden består i att Ängelholms kommun
under mandatperioden ska ta proaktiva kontakter med friskolor för att skapa intresse för
etableringar av fler skolor.
Kommunen måste också bli bättre på att skapa goda förutsättningar för fristående förskolor,
vilka är ett viktigt komplement till de kommunala verksamheterna. Ska Ängelholms kommun
klara av att tillgodose god barnomsorg för alla barn behövs fler platser. Vi är övertygade om
att det krävs utökat samarbete med fristående aktörer för att klara den utmaningen.
Rätten att känna sig trygg
Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet genom hela livet är ett av
kommunens huvuduppdrag. Det är viktigt att människor känner sig trygga i att det finns
barnomsorg när den behövs, att stöd och hjälp i livets olika skeden finns för den som behöver
det samt att det finns omsorg när vi blir äldre. Men trygghet handlar också om att kunna röra
sig fritt och inte behöva inskränka sin frihet av rädsla för att bli utsatt för brott eller olyckor.
Vi vill fortsätta med vakter på stan på helgkvällarna, förstärka samarbetet med Polisen,
bevaka brottsutsatta och otrygga platser med kameror, genomföra trygghetsvandringar i
samtliga kommundelar, belysa viktiga vägar i hela kommunen samt stärka samarbetet med
frivilligorganisationer som bidrar till tryggheten i Ängelholms kommun. Vi vill även inrätta
ett trygghetsråd där kommunen, Polisen och andra relevanta samhällsaktörer såsom föreningsoch näringsliv samverkar i syfte att skapa ett tryggare Ängelholm.
Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt
När Ängelholm växer och utvecklas ska det ske med fokus på hållbarhet. Det blågröna styret
anser det vara självklart att staden ska växa genom förtätning och byggnation på höjden.
I möjligaste mån ska åkermarken bevaras. Konsekvensbeskrivningar och en
samhällsekonomisk bedömning genomföras innan nya beslut tas om att bygga på̊ åkermark i
Ängelholm.
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Ängelholms kommun ska verka för att bevara tätortsnära grönska och inrätta ett nytt
kommunalt naturreservat under mandatperioden. Vi vill också verka för en giftfri kommun
där skadliga ämnen och mikroplaster fasas ut från kommunens verksamheter.
Genom minskad energi- och resursanvändning i så väl kommunala verksamheter som hos
medborgarna minskas belastningen av planeten.
Vatten är en förutsättning för liv och det är nödvändigt att vi långsiktigt säkerställer att det
finns tillgång till rent vatten som både går att dricka och att leva i. Vi vill därför verka för att
avloppsvattnet renas från läkemedel och mikroplaster innan det släpps ut i naturen.
God tillgång till boenden för äldre
Ängelholms kommun står inför stora utmaningar vad gäller standarden på kommunens
boenden för äldre. Många boenden har många år på nacken och är ineffektiva avseende till
exempel bemanning. Det syns bland annat i statistiken där Ängelholms kommun har högre
kostnader per brukare än snittet i Sverige. Flera boenden är också i stora behov av renovering
om de ska fortsätta drivas som äldreboenden. Här ser vi att ett större grepp behöver tas innan
kommunen genom renoveringar och nya investeringar låser fast en föråldrad struktur. Det kan
till exempel handla om att bygga nya, mer effektiva särskilda boenden och bygga om gamla
boenden till trygghetsboenden samtidigt som fler aktörer genom valfrihetssystemet LOV
släpps in och tillåts erbjuda äldreboendeplatser i kommunen.
Kunskap och trygghet i skolan
Skolan är den absolut viktigaste funktionen i samhället för att skapa lika förutsättningar för
barn och unga att lyckas i livet; att gå vidare till högre utbildningar, skaffa jobb eller starta
företag. För att alla elever ska få rätt förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap i skolan ska
skolan vara en trygg miljö där mobbning och kränkningar inte accepteras.
Ängelholm har kommit långt i arbetet med skolan, men vi ser att det finns mer att göra. 20102014 gjorde Ängelholms kommun en fantastisk resa med förbättrade resultat under många år i
rad. Kommunen uppmärksammades i olika rankningar och av SKL för det goda arbetet.
Tyvärr ser vi att den goda utvecklingen mattats av under förra mandatperioden. När andra
delar av den tidigare välfärdsnämnden gått med underskott har detta fått täckas upp av övriga
verksamheter vilket drabbat skolan. Vi tror inte att mer pengar automatiskt leder till bättre
resultat, det är vad pengarna används till och engagemanget hos elever, lärare och föräldrar
som är avgörande för att Ängelholms ska ha Sveriges bästa skola. Samtidigt går det inte att
bortse från att besparingarna drabbat skolan. Det är därför viktigt att skolan i så stor
utsträckning som möjligt fredas.
Det blågröna styret vill under mandatperioden införa matteverkstad, språkcheck,
lärarassistenter samt fortsätta satsa på tekniska läromedel och modern undervisning. Såväl de
elever som behöver extra stöd som de som kommit lite längre och behöver extra stimulans ska
erbjudas detta i Ängelholms skolor.
Vi vill att alla elever ska ha tillgång till kvalificerad elevhälsa och kommer verka för att ta
fram en samarbetsform där fristående verksamheter har möjlighet att nyttja den kommunala
elevhälsan.
Starkt företagsklimat för fler jobb
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Ängelholm ska ha ett av de bästa företagsklimaten i Sverige. Företagen i Ängelholms
kommun skapar arbetstillfällen och bidrar till att utveckla såväl näringslivet som kommunen.
Det är viktigt med fortsatt dialog mellan företagen, Ängelholms kommun och Ängelholms
näringsliv AB för att kunna utveckla företagsklimatet. Kommunen ska ständigt sträva efter
effektiv handläggning och rättssäker myndighetsutövning till rimliga avgifter.
Ängelholms kommun ska alltid ha detaljplanelagd mark i reserv för att snabbt kunna
tillgodose företag som vill etablera sig här. Vi vill också se ökat fokus på det proaktiva arbetet
med att locka nya företag till Ängelholm. Ängelholms näringsliv AB ska stärkas för att kunna
prioritera detta viktiga arbete samtidigt som det goda näringslivsklimatet används i
Ängelholms marknadsföring.
Dags att satsa på turismen
Ängelholms potential som besökskommun är stor. 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, stranden, Rönneå och fisket, matkulturen, mysig
shopping i centrum, kulturarrangemang eller besök på något av Ängelholms populära
besöksmål. De senaste åren har flera utredningar gjorts för att både utvärdera nuläget och
föreslå åtgärder för att locka fler besökare och turister till Ängelholm. Det är viktigt att det nu
blir ”verkstad” av detta handlingsprogram så att Ängelholms fulla potential som
besökskommun kan realiseras.
Det blågröna styret ser att 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, framförallt
gällande att kommunicera och marknadsföra Ängelholm som besöksmål.
Rum för kulturen
Blågröna vill i samarbete med civilsamhället föra in kulturen i hela kommunens verksamhet
och därmed skapa bättre möjligheter för en hållbar miljö, fler mötesplatser och ökat
välbefinnande.
Ängelholms stadsbibliotek ska inom kort renoveras och rustas upp till en modern mötesplats.
När biblioteksverksamheten utvecklas måste Ängelholm hänga med för att denna viktiga
kulturinstitution ska behålla sin relevans även i det moderna samhället. Det blågröna styret
står bakom förslaget om ett omarbetat Stadsbibliotek med plats för scener,
föreläsningsverksamhet, möjlighet till servering, modernt bibliotek och möteslokaler för
föreningslivet. Vi ser samtidigt behovet av ytterligare ytor för kultur i Ängelholm. Vi vill
därför under mandatperioden ta steg mot en ny kulturbyggnad med scen i centrum.
Aktiv fritid för ökad livskvalitet
Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling, psykisk hälsa och nya
vänskaper. Framförallt för unga och personer med funktionsnedsättningar är fritidsaktiviteter
viktiga, både inom idrotten och kulturen. Det handlar dels om att tillgodogöra sig motion och
fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil, dels om att skapa sammanhang där unga kan utveckla
sin kreativitet, få förebilder och gemenskap.
Samma sak gäller för våra äldre. En meningsfull fritid ger både bättre hälsa och ökat
välbefinnande. I vissa fall kan detta också fungera som rehabilitering.
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Det blågröna styret värnar förenings- och idrottslivet i hela kommunen. Vi vill därför att
bidragsgivningen ska ske utifrån tydliga och transparenta regler i regelbunden dialog med
föreningarna med målet att både unga och äldre ska ha ett brett utbud av kultur, idrott och
specialintressen att välja bland.
Det blågröna styret värnar Aktivitet förebygger och vill att fler barn och unga ska få ta del av
det positiva arbete som bedrivs inom denna verksamhet. Aktivitet förebygger är samtidigt en
viktig kraft som stärker samverkan mellan det civila samhället och Ängelholms kommun.
Verksamheten har på senare år även utökats med integrationsskapande insatser riktade mot
barn och unga.
Ett samhälle för alla
En funktionsnedsättning är inte ett hinder så länge det finns alternativa sätt att ta sig fram på
eller utföra en uppgift. Vi vill därför aktivt arbeta med tillgängligheten för att skapa ett
samhälle som både kommuninvånare och turister upplever som välkomnande och
inkluderande oavsett fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
Medborgardialog
Det är angeläget att fortsätta stärka dialogen med medborgarna. Att lyssna på och ta intryck
av kommuninvånarnas åsikter är en viktig del i demokratin och beslutsfattandet. Det är dock
viktigt att medborgardialogen görs på ett bra sätt med tydliga syften och mål. Annars skapas
fel förväntningar vilket riskerar leda till att samtalet att får motsatt effekt. Ängelholms
kommun ska fortsätta arbeta med medborgardialog inom ramen för beredningsarbetet, men
även nämnderna ska bedriva medborgardialog inom sina respektive områden.
En av de vanligaste medborgardialogerna sker i detaljplaneprocesser. Det blågröna styret vill
utveckla dessa processer med modern teknik för att till exempel visualisera hur ett framtida
bostadsområde kan komma att se ut. Vi är övertygade om att fysiska möten behövs även i
framtiden, men dessa kan förbättras.
Fördjupat Hälsostaden
Hälsostaden – det uppmärksammade samarbetet kring Ängelholms sjukhus mellan
Ängelholms kommun och Region Skåne – har inneburit mycket positivt för vården i
Ängelholm. Sammanhängande vårdkedja, en väg in till sjukhusvården, god tillgänglighet,
hemsjukvård och samarbete med vårdcentralerna har skapat ett arbetssätt där patienten är i
fokus. Det blågröna styret vill verka för att samarbetet kring Hälsostaden fördjupas och att
Ängelholms sjukhus bevaras som självständigt sjukhus med lokalt ledarskap.
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