
Så vill Alliansen 
utveckla parkskolan



Syfte

• Alliansen har lovat att ge gemensamma besked i god tid 
före valet. Vi ämnar därför ge besked i för ängelholmarna 
viktiga frågor så att det blir tydligt hur vi vill göra en bra 
kommun bättre. 

• På kommunfullmäktige den 28 augusti debatterades 
frågan och Alliansen lovade att återkomma med ett skarpt 
förslag i frågan. 

• Vi ser att Socialdemokraterna misslyckats med att 
leverera sitt vallöfte. Därför måste oppositionen ta ansvar 
och föra frågan framåt där majoriteten inte lyckas.



Bakgrund

• Parkskolan står sedan ett antal år tom i avvaktan på 
politiska beslut om dess framtida användning. 

• Parkskolan kostar ca 750 000 kr/år i nuvarande skick. 

• 2014 arbetade majoriteten med ett förslag för hur 
Parkskolan med tillhörande tomt skulle kunna utvecklas - 
avstannade i samband med maktskiftet. 

• Under mandatperioden har vi deltagit i kommunstyrelsens 
ordförandes arbetsgrupper om kommunens fastigheter - 
inga resultat har levererats!



Nu måste Något hända!



Vägen framåt

• Centralt belägen tomt som rätt hanterad kan bidra till stadens 
utveckling. 

• Vi vill möjliggöra utveckling av Parkskolan med tillhörande tomt. 

• Vi tror inte Ängelholms kommun är rätt aktör att göra detta - vi ser 
inte att byggnaden passar in i kommunens behov. 

• Alliansen vill sälja Parkskolan med tillhörande tomt till en seriös aktör 
som kan åta sig att utveckla området på ett sätt som bidrar till att 
göra Ängelholms kommun till en mer attraktiv plats. 

• Glada att aktörer i Ängelholm ser samma möjligheter som vi i att 
utveckla Parkskolan. Vi anser därför att en dialog bör inledas snarast.



Vägen framåt, forts.
• Alliansen vill att följande beaktas i försäljningen: 

• Bevara och skydda fasaden så att den fortsatt utgör en fond för 
Stadsparken. 

• Byggnaden ska utvecklas med verksamheter som bidrar till ett 
attraktivare Ängelholm. 

• Utveckla tomten genom en byggrätt som möjliggör till exempel 
bostäder, verksamheter och parkering. 

• Utveckla Stadsparken. 

• Vi vill därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda förhandlingar 
med intresserade aktörer om att sälja Parkskolan samt inleda 
arbetet med en ny detaljplan för tomten.



Frågor?




