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Dialogmöte under granskningsskedet –

Ängelholm
13:00-13:10

Varmt välkomna!

13:10-13:50 Presentation av granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–2040
med tid för frågor.
13:50-14:05
perspektiv.

Presentation av Ängelholms nya vision och kommunen ur ett regionalt

14:05-14:35 Tema: Geografiskt läge och utveckling av infrastruktur - Presentation med
efterföljande diskussion.
14:35-14:50

Fikapaus

14:50-15:20
diskussion.

Tema: Utveckling av stadskärnan - Presentation med efterföljande

15:20-15:50 Tema: Utveckling av näringslivet och besöksnäringen - Presentation med
efterföljande diskussion.
15:50-16:00

Utestående frågor och gemensamt avslut

Deltagare
Camilla Anderson, samhällsplanerare, Region Skåne
Jesper Borgström, samhällsplanerare, Region Skåne
Louise Pichon-Collet, praktikant, Region Skåne
Lina Wedin, enhetschef regional planering, Region Skåne
Saga Sundqvist, samhällsplanerare, Region Skåne
Andreas Jarud, VD Ängelholms näringsliv, Ängelholms kommun
Camilla Lundgren, gatuingenjör, Ängelholms kommun
Edvin Hansson, planarkitekt, Ängelholms kommun
Kristina Magnusson, kommundirektör, Ängelholms kommun
Lena Åström, chefsstrateg, Ängelholms kommun
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Linda Svederberg, planchef, Ängelholms kommun
Maria Birgander, verksamhetschef Kultur och stad, Ängelholms kommun
Pernilla Theselius, stadsarkitekt, Ängelholms kommun
Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande, Ängelholms kommun
Susann Toft, avdelningschef Kultur & Fritid, Ängelholms kommun
Oscar Gustavsson Ekberg, handläggare, Bjuvs kommun
Klara Harmark-Peters, planchef, Båstads kommun
Johan Lindberg, sekretariatschef, Familjen Helsingborg
Charlene Nilsson, översiktsplanearkitekt, Helsingborg stad
Kristina Bell, översiktsplanerare/planarkitekt, Helsingborg stad
Emma Lindman, planarkitekt, Höganäs kommun
Milma Rantamäki Danielsson, Planarkitekt, Höganäs kommun
Lisa Källström, följeforskare, Högskolan Kristianstad
Göran Lönnqvist, stadsarkitekt/chef plan- och byggavdelningen, Klippans kommun
Martin Tång, planarkitekt, Klippans kommun
Marcus Ekström, planarkitekt, Perstorps kommun
Mattias Bjellvi, stadsarkitekt/t.f. plan- och byggchef, Perstorps kommun
Nellie Stenvall, planarkitekt, Svalövs kommun
Ina Andersson, planarkitekt, Åstorps kommun
Maria Månsson Brink, stadsarkitekt, Örkelljunga kommun

Sammanställning – presentationer och dialog
Tema 1 - Utveckling infrastruktur
Ängelholms kommunrepresentanter presenterar att det finns en vilja att förändra och ta nytag i
kommunen. Ur ett regionalt perspektiv är samverkan viktigt, de arbetar med trepartssamverkan;
utveckling av vandringsleder, Hälsostaden och besöksnäringen tillsammans med Båstad och Höganäs
kommuner.
Angående infrastruktur satsar kommunen på sin flygplats genom att investera i nya bussförbindelser
och en avfart från E6:an. Det satsas även på järnvägar, såsom Västkustbanan, samt kollektiv-, gångoch cykeltrafik. I Barkåkra finns bland annat kommunens flygplats och en företagspark som ska
utvecklas med ny saluhall och utbyggnad av Koenigsegg. Orten planeras att utvecklas med 450
bostäder i stationsnära läge.
Under diskussionen förklaras Regionplan för Skåne 2022–2040:s vägledande roll, dess delstrukturella
nivå och att den inte står över kommunernas översiktsplaner juridiskt, utan endast geografiskt. Vidare
förtydligas att regionplanen inte ämnar frångå den regionala skalan eller den regionala politiken.
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Tema 2 - Utveckling av stadskärnan
Ängelholm driver många olika utvecklingsprojekt. Särskilt presenteras Ängelholmspaketet, vars syfte
är att minska trafiken i centrum. Stadskärnan ska vara attraktiv och till för människor, samt upplevas
som grön och strandnära med hållbara och konkreta lösningar för gång- och cykeltrafik. Paketet består
även av flera mindre projekt att utveckla parker och miljöer kring ån.
Under diskussionen lyfts att tidigare TemaPM kring bebyggelseutveckling varit till stor hjälp i
kommunernas planering och fortsatt kommer vara en del av regionplanens arbete. Mer konkret
konstateras att fler verktyg, starkare samverkan mellan kommunerna och Region Skåne, samt
testprojekt baserade på samverkan alla är intressanta och värdefulla arbetssätt.
Region Skåne delar kommunernas bild av att granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–
2040 i framtiden behöver vara mer framåtsyftande - gärna genom växelverkan mellan det kommunala
och regionala i efterföljande planering.
Det finns en undran kring Region Skånes respektive Länsstyrelsens olika roller och ansvarsfördelning.
Dialog förs mellan Region Skåne och Länsstyrelsen för att förenkla och förtydliga just denna fråga.

Tema 3 - Utveckling av näringslivet och besöksnäringen
Ängelholms näringsliv har genomgått en mental positionsförflyttning och har blivit mer
framåtdrivande och utvecklingsfokuserat. Kommunen har en positiv befolkningstillväxt, stor
branschbredd och är utsedd till Sveriges 14:e mest robusta kommun. Företagstrivseln är hög men det
finns stora ambitioner att förbättras ytterligare. Kommunen arbetar mellankommunalt med
besöksnäringen, i nuläget drivs ett projekt att utveckla naturturism och laxfiske kring Rönne å och
Ringsjön. Projektet är beroende av regional och mellankommunal samverkan och drivs av sex
kommuner.
Under diskussionen lyfts att Ängelholms kommun arbetar främst mellankommunalt genom
erfarenhetsutbyte och trycker på vikten av Tourism Skåne såväl som samverkan med de danska
kommunerna. De beskriver även en viss konkurrens mellan kommuners arbete med näringslivsfrågor.
I arbetet med naturturism har Ängelholms kommun även inkluderat ett kulturperspektiv och
sammanfört målgrupper exempelvis genom att kombinera konst och friluftsliv.

