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Inledning 
Ängelholm är en välmående kommun som människor vill bo, leva och verka i. I en tid när 
samhällsproblemen vuxit sig stora i många delar av Sverige kan vi glädjas åt att Ängelholm 
är en trygg kommun med god ekonomi och stark positiv utveckling.  

Moderaterna har under mandatperioden 2018-2022 styrt Ängelholms kommun med 
samarbetspartierna i Blågröna Ängelholm. Tillsammans har vi arbetat för ängelholmarnas 
bästa och tagit tag i många av de frågor som diskuterats alldeles för länge.  

Under mandatperioden har vi ställt om styrningen och drivit igenom vår politik. Nu händer det 
äntligen saker i Ängelholms kommun igen. Fast det finns mer att göra. Moderaterna söker 
därför kommuninvånarnas stöd för att fortsätta kommunens positiva utveckling. Vi vet att 
Ängelholm har goda förutsättningar men inser också att det krävs idéer och politisk vilja för 
att realisera kommunens potential. Fortsatt positiv utveckling kräver fortsatt aktivt arbete och 
ett ansvarsfullt ledarskap som ser till att saker blir gjorda. Målet är att Ängelholm även i 
framtiden ska vara en kommun med hög livskvalitet och attraktionskraft som lockar 
människor att bo här och skapar gynnsamma förutsättningar för företag. 

Moderaterna tänker fortsätta stärka tryggheten, välfärden och den enskildes frihet i 
Ängelholm. Vi gör det med framtidstro och ordning, med hjälp av många engagerade 
förtroendevalda och medlemmar. Vi arbetar för att i kommunvalet 2022 fortsatt vara 
Ängelholms största parti och tillsammans med de andra borgerliga partierna bilda 
majoritetsstyre. 

Valprogrammet för mandatperioden 2022-2026 innehåller Moderaternas förslag och idéer för 
hur Ängelholm ska utvecklas. 

 

Antaget 2022-03-19 
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Moderaterna tar ansvar för Ängelholms 
kommun 
I valet 2018 lovade Moderaterna ordning och reda i ett tryggt Ängelholm. Under 
mandatperioden har vi styrt Ängelholms kommun i ett blågrönt samarbete med egen 
majoritet. Moderaterna anser att ett formaliserat borgerligt samarbete är det mest naturliga 
och effektiva sättet att styra kommunen. Med ett gemensamt politiskt program och goda 
samarbetsformer som upparbetats under lång tid finns en stabil grund att bygga på även 
inför nästa mandatperiod. Moderaterna verkar också för gott samtalsklimat och samarbete 
med alla partier i kommunfullmäktige.  

Moderaterna tror på effektiva verksamheter, digitaliseringens möjligheter, samarbete mellan 
kommun, näringsliv och föreningsliv samt respekt för skattebetalarnas pengar. Vi ser att 
Ängelholms kommun har god ekonomi och välskötta verksamheter vilket innebär att 
skattesatsen fortsatt ska kunna hållas låg. 

Moderaterna vill: 

• Bilda ett moderatlett borgerligt styre 

• Effektiv digitalisering - öka antalet e-tjänster och digitala tjänster med fokus på bättre 
service för kommuninvånarna och företagen 

• Bibehålla låg skatt, och om möjligt sänka den 

• Löpande genomlysa kommunens verksamheter 

• Sänka kommunens kostnader för administration och byråkrati 

• Arbeta för kostnadseffektivt mottagande av flyktingar med krav på eget ansvar och 
egen försörjning 

• Utbilda och certifiera alla politiker som verkar i kommunens bolagsstyrelser 
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Trygghet 
Ängelholm är en av Skånes tryggaste kommuner, trots det känner alldeles för många 
ängelholmare sig otrygga. För många är tryggheten en av de främsta anledningarna till att de 
väljer att bo och leva på en plats. Att Ängelholms kommun fortsatt ska vara en trygg och 
säker kommun kan inte tas för givet. Det krävs ett långsiktigt arbete med både idéer och 
politisk vilja. Kommunen behöver samarbeta med samhällets aktörer, såväl myndigheter som 
föreningar och näringsliv, om det brottsförebyggande arbetet. Tillsammans kan ett starkt 
samhälle förhindra faktisk brottslighet och motverka den upplevda otryggheten. 

Moderaterna vill: 

• Öka kamerabevakning på otrygga platser 

• Att Ängelholm kommun blir testkommun för kommunala poliser 

• Se fler patrullerande poliser 

• Ha regelbundna trygghetsvandringar i alla kommundelar med tillhörande medel för 
insatser 

• Införa trygghetsvärdar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga 
oönskade händelser i den offentliga miljön 

• Stärka kommunens trygghetssamarbete med fastighetsägare, polis med flera 

• Stärka kommunens arbete med beredskap och det civila försvaret  
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Miljö, natur och klimat 
Ängelholms kommun är en unik plats med stor variation där havet, skogarna, sjöarna, åarna 
och jordbrukslandskapet skapar en attraktiv helhet. Moderaterna vill att även framtidens 
ängelholmare ska kunna njuta av vår vackra kommun. Vi behöver därför alla ta ett större 
ansvar för att säkerställa att vi lever våra liv på ett hållbart sätt. För Moderaterna innebär det 
att hushålla med resurserna, bejaka teknikutveckling och kombinera innovationer med 
ekonomisk tillväxt och politiskt ansvarstagande. Miljö- och klimatfrågorna ska vara en 
integrerad del i hela kommunens verksamhet och tas särskild hänsyn till vid investeringar, till 
exempel i nya byggnader. 

Moderaterna vill: 

• Solpaneler på alla nybyggda kommunala byggnader, samt på lämpliga äldre lokaler 

• Skapa ett Naturum i anslutning till Kronoskogen 

• Inrätta minst ett nytt naturreservat under mandatperioden 

• Ängelholms flygplats ska vara ledande i flygets miljö- och klimatomställning 

• Främja hållbara transporter. t.ex. genom kraftig utbyggnad av laddstolpar för elbilar 

• Minska energianvändning i kommunala lokaler och bostäder 

• Bara miljöbilar i kommunens fordonsflotta 

• Fortsatt satsning på Rönneå och de tre vattenråden kommunen är med i 

• Fördubbling av andelen kommunala upphandlingar med tuffa miljökrav 

• Inrätta bilpooler i nya bostadsområden, t.ex. på Stationsområdet 

• Fler blomsterängar istället för hårt klippta gräsmattor, till glädje för både bin och 
människor 

• Ta krafttag mot PFAS-utsläppet från gamla F10-området 
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Tryggt åldrande och omsorg för alla 
Ängelholm ska vara en trygg kommun att bli gammal i. Moderaterna vet att seniorer inte är 
en homogen grupp, men att åldras innebär att många så småningom behöver någon form av 
hjälp i vardagen. För Moderaterna är det självklart att äldre ska ha en rimlig ekonomisk 
situation men också känna trygghet, gemenskap och delaktighet. Rätten att välja och 
möjligheten att bestämma över sitt eget liv och vardag vid behov av vård och omsorg är 
viktigt för ett värdigt åldrande. 

Under den gångna mandatperioden har ett omfattande förnyelsearbete påbörjats för att 
modernisera kommunens äldreboenden. Moderaterna ser att ändamålsenliga lokaler i 
kombination med engagerad personal är de viktigaste faktorerna för vård och omsorg av hög 
kvalitet. Moderaterna ser att ett liknande grepp behöver tas för kommunens LSS-boenden. Vi 
moderater vill även utveckla olika boendeformer för personer med funktionsnedsättningar 
och LSS-insatser då det är viktigt med valmöjligheter även för denna grupp. 

Moderaterna vill: 

• Verka för minskad ensamhet 

• Införa aktivitetscheck för äldre - Aktivitet förebygger Senior 

• Utveckla matupplevelsen och formerna för leveranser av mat 

• Renovera och modernisera kommunens äldreboenden och LSS-boenden 

• Bygga fler trygghetsboenden och seniorboenden med olika inriktningar 

• Utveckla “måltidsvän” för att minska ensamhet 

• Utveckla volontärverksamhet för hjälp till olika aktiviteter, sjukvårdsbesök, kontakter 
med offentliga verksamheter m.m. 

• Utveckla aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar 

• Motverka digitalt utanförskap 

• Stimulerande utemiljöer vid kommunens boenden för seniorer, äldre och 
funktionsnedsatta 

• Verka för att 75-årskortet ska gälla resor till alla nordvästskånska grannkommuner.  
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Skola och förskola 
Dagens unga är Ängelholms framtid. Alla barn och unga har rätt att lyckas i skolan. Med god 
utbildning präglad av kunskap och trygghet läggs grunden för att våra barn ska få rätt start i 
livet.  

Skolans viktigaste uppgift är att jämna ut skillnader i livsförutsättningar och förbereda våra 
barn och unga för fortsatta studier, arbete och egen försörjning. Skolan måste därför ha ett 
tydligt fokus på kunskap, ordning och reda samt trygghet för alla elever. Särskilt viktigt är det 
att fortsätta arbeta med att jämna ut skillnader i flickor och pojkars studieresultat samt arbeta 
för att både de elever som behöver mer stöd och de som behöver större utmaningar får en 
utbildning anpassad efter dem. Moderaterna tror på valfrihet och att barnen och deras 
föräldrar ska kunna välja den förskola eller skola som passar familjen bäst.  

Moderaterna vill: 

• Bygga bort barackerna på skolgårdarna genom tre nya grundskolor 

• Bygga nya förskolor, bland annat i Össjö och i nya områden som t.ex. Fridhem 

• Verka för etableringen av Campus Ängelholm - en plats för högskoleutbildning, 
yrkeshögskoleutbildning och kreativa möten i Ängelholm 

• Rusta upp kommunens skolgårdar 

• Utveckla Aktivitet förebygger 

• Verka för att minska lärarnas administration och dokumentationskrav 

• Se nolltolerans mot mobbning - alla elever ska ha rätt till trygg skolgång 

• Öka möjligheterna för elever och föräldrar att välja förskola och skola 

• Erbjuda barnomsorg på natten för fler 

• Ökade satsningar på att läsa, skriva och räkna 

• Satsa på tidiga insatser för de elever som behöver extra stöd 

• Säkerställa stimulerande utmaningar för högpresterande elever 

• Utöka Familjecentralerna, t.ex. med mobil familjecentral eller ytterligare en fast 
verksamhet 
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Jobb och arbetsmarknad 
Fler jobb och minskat utanförskap är kärnan i Moderaternas politik. När fler jobbar blir 
välfärden starkare. Att fler arbetar och försörjer sig själva är därför den viktigaste frågan för 
att kunna fortsätta satsa på skola, vård och omsorg. 

Ängelholms kommun har låg arbetslöshet och ett näringsliv med många spännande företag 
som ska ha bra förutsättningar att fortsätta växa och anställa. Moderaterna arbetar för en 
stark lokal arbetslinje där alla som kan arbeta också gör det. Det ska alltid löna sig mer att 
arbeta än att inte göra det. Vi har nolltolerans mot fusk och ställer krav på egna 
ansträngningar för att skaffa jobb och försörjning. På så sätt bryter vi utanförskapet, vilket 
stärker både den enskilde kommuninvånaren och samhället i stort. 

Moderaterna vill: 

• Stärka kommunens satsningar på att få fler företag att etablera sig i Ängelholm och 
därmed skapa nya jobb 

• Föra en lokal arbetslinje med tydliga krav på egen aktivitet och försörjning 

• Fler kommunala sommarjobb för ungdomar 

• Säkerställa fortsatt drift och utveckling av Ängelholms flygplats 

• Möjliggöra fler hembesök vid ansökan om försörjningsstöd 

• Utreda och stävja eventuellt fusk inom försörjningsstödet 

• Utveckla samarbetet med Trafikverksskolan 
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Företagande och entreprenörskap 
Moderaterna vet att företagen spelar en avgörande roll för Ängelholms framtida utveckling. 
Företagande och entreprenörskap får samhället att utvecklas och i företagen skapas många 
viktiga arbetstillfällen. Moderaterna vill att Ängelholm ska tillhöra de bästa kommunerna i 
landet att starta och driva företag i. För att uppnå detta behöver kommunen fortsätta förbättra 
arbetet med att skapa ett gott företagsklimat. Detta arbete måste vara ständigt levande och 
genomsyra såväl politiken som tjänstemannaorganisationen, med fokus på bemötande och 
service. Myndighetsutövningen gentemot företag och kommuninvånare ska präglas av 
effektivitet, tydlighet, rättssäkerhet och rättvisa kostnader.  

Moderaterna vill: 

• Företagslotsen ska bli en fysisk person med mandat att hjälpa företagen i kontakten 
med kommunen 

• Tillåtande attityd avseende food trucks, uteserveringar m.m. 

• Förkorta handläggningstiderna inom kommunens myndighetsutövning 

• Genomföra utbildningar i service och bemötande för alla kommunens tjänstemän och 
politiker som arbetar med företagskontakter 

• Köpa in mark och planlägga mark för företagsetableringar 

• Skapa Sveriges bästa företagsklimat 

• Effektivisera bygglovshantering 

• Satsa på turismen och besöksnäringen 
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Kultur, idrott och fritid 
Ängelholms kommun är en attraktiv plats att bo och leva på. Stränderna, naturen och läget 
med den goda infrastrukturen gör att människor flyttar hit. Men att leva är inte bara att bo. 
Moderaterna vill fortsätta utveckla Ängelholms kommun med livskvaliteten i centrum. Här 
spelar föreningslivet och civilsamhället en viktig roll. Många ängelholmare är engagerade i 
kommunens föreningar och bygger genom detta både gemenskap och grunden för ett mer 
hälsosamt liv. För många har föreningarna dessutom en viktig uppgift i att bryta utanförskap. 
Moderaterna vill att fler människor, framförallt barn och unga, ska hitta glädjen i idrotten med 
både spets och bredd. 

Ängelholms kulturliv ska stärkas. Under mandatperioden har Stadsbiblioteket renoverats och 
alla övriga bibliotek snart blivit meröppna. Biblioteken är en bra grund att stå på, men vi vill 
skapa större utrymme för kulturen. Vi gör det bland annat genom fler möjligheter till 
upplevelser under hela året. Moderaterna vill utreda en ny hemvist för kulturskolan och en ny 
större scen. 

Moderaterna vill: 

• Införa lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) redan från 6 års ålder 

• Verka för nya ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan 

• Bygga en flexibel scen för kulturskolan och kulturevenemang 

• Mer offentlig konst med konstverk i alla kommunens rondeller 

• Utveckla Kronoskogen och Nybroskogen i enlighet med planen för naturvård i 
skogarna 

• Skapa en belyst slinga i Kronoskogen 

• Fortsätta tillgänglighetsanpassa kommunens skogar och stränder 
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Attraktiv kommun 
Ängelholm ska vara en attraktiv kommun som tar tillvara människors kreativitet och 
engagemang. Kommunen har en viktig roll att agera möjliggörare när kommuninvånarna har 
bra idéer som kan bidra till Ängelholms utveckling. Genom ett tillåtande och positivt 
förhållningssätt samt stödjande insatser kan kommunen bidra till att dessa initiativ blir 
verklighet och att kommunens nya vision - Ängelholm gör det omöjliga möjligt - förverkligas. I 
förlängningen leder det till en mer spännande och intressant kommun med fler upplevelser, 
fler nya kommuninvånare och fler turister. 

En attraktiv kommun kräver dock mycket mer, till exempel bättre bygglovshantering och att vi 
tar hand om våra gemensamma tillgångar såsom vägar, gång- och cykelvägar, fastigheter 
och grönområden. Moderaterna vill att Ängelholms kommun ska vara ren, snygg och 
välkomnande. 

Moderaterna vill: 

• Bygga en badbrygga vid Råbocka 

• Fortsätta satsa på underhållet av vägar och cykelvägar 

• Verka för byggandet av ett kallbadhus, i samverkan med kallbadhusföreningen 

• Skapa fler ställplatser för husbilar 

• Förbättra skyltningen till stranden 

• Se över parkeringsmöjligheterna vid Ängelholms stränder 

• Möjliggöra aktivitet på Stortorget varje helg under sommarmånaderna 

• Identifiera och planlägga mark för nytt strandnära hotell 

• Satsa på offentlig konst och utsmyckning, exempelvis genom ljussättning 

• Skapa fler spontanidrottsplatser i bostadsområden 

• Spontanidrottsplats/multiarena på alla skolgårdar 

• Utreda en mindre, fast scen i centrala Ängelholm, t.ex. i Stadsparken 

• Utveckla Rönneåpromenaden 

  



  
 

13 

 

Hela Ängelholm ska leva 
Ängelholms kommun växer med fler invånare och fler företag. Utvecklingen är positiv för vår 
kommun, men ställer samtidigt krav på en aktiv planering där utbudet av till exempel skolor 
och förskolor anpassas till behovet i en växande kommun. Moderaterna anser att det är 
viktigt att hela kommunen växer och utvecklas, såväl Ängelholm som tätorterna och 
landsbygden. Med fler bostäder och fler företag utanför centralorten samt en levande 
landsbygd där det är möjligt att bo och verka kan kommunal och kommersiell service 
garanteras i hela kommunen även i framtiden.  

Allt fler väljer att bosätta sig i Ängelholms kommun. Moderaterna ser att behovet av fler 
lägenheter är fortsatt stort och att fler småhus behöver planeras och byggas. Ängelholms 
kommun behöver även fortsätta planera långsiktigt och hållbart med en fungerande 
infrastruktur som tar höjd för ett växande Ängelholm. Det gäller såväl vägar och gång- och 
cykelvägar som VA-infrastrukturen. 

Moderaterna vill: 

• Skapa fler tomter för småhus 

• Bygga bostäder i kommunens alla tätorter 

• Arbeta för säkrare vägar i kommunen, t.ex. väg 13 och Helsingborgsvägen 

• Bygga nytt centralt parkeringshus 

• Utveckla Nya Torg 

• Värna och utveckla Hälsostaden/Ängelholms sjukhus 

• Genomföra Ängelholmspaketets projekt 

• Bevara och utveckla mötesplatser i hela kommunen 

• Bygga en bullervall längs E6:an i Hjärnarp 

• Verka för persontågtrafik på Åstorpsbanan med en framtida station i Spannarp 

• Trygga vattenförsörjningen, t.ex. genom att återstarta Magnarps vattenverk 

 


