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Fritidsstrategi 2021-2025 

”I Bromölla ska alla ha rätt till en rik och meningsfull fritid” 
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Bakgrund 

 

Fritidsstrategin utgår från kommunens vision och bottnar i en vid syn på fritid som inkluderar 
möten, upplevelser, engagemang och föreningsliv. 

 
Styrningen i Bromölla utgår från kommunens vision: 

”vår livsmiljö erbjuder attraktiv variansrikedom med boende, samhällsengagemang och 
näringsliv med oss invånare som samhällets bärkraft” 

 

o Bromölla kommuns vision verkar för att fritidsutbudet är tillgängligt och attraktivt för 

alla – oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, socioekonomiska 
förutsättningar, religiös tro, hälsa eller funktionsnedsättning.  
 

o Ett fritidsutbud har ett egenvärde och är av stor vikt för demokrati, integration, 

folkhälsa, social hållbarhet och personlig utveckling samt innebär möjligheter för 
attraktivitet och tillväxt.  

 
o Den grundläggande värderingen innebär att kommunen skapar förutsättningar för 

medborgare och aktörer att samverka runt drift och utveckling av ett brett och 

varierande fritidsutbud. 
 

 

Syfte 

 

Syftet med fritidsstrategin är att stödja utvecklingen av ett fritidsutbud med stor valfrihet för 
boende och besökare i Bromölla.  

Denna pekar ut riktningen för kommunens prioriteringar de kommande åren. Den ska även 
säkerställa att ett fritidsperspektiv genomsyrar en långsiktig planering och utveckling för alla 
som bor och verkar i kommunen. 

En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplas till strategin.  

 

De verksamheter och områden som lyfts fram är:  

o Friluftsliv. 
Under pandemin har det växt fram en trend med ett ökat intresse i samhället för 

friluftsaktiviteter. Parallellt med denna trend finns ett minskat intresse för friluftsliv 
bland barn & ungdomar. Utmaningarna är att bibehålla och öka det höga intresset på 
befintliga friluftsområden samt säkerställa underhåll och skötsel av dessa. 
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o Fritidsgård. 
Fritidsgården är en viktig öppen arena för att nå de barn & ungdomar som inte är 
engagerade i ett föreningsliv. Här är värdegrundsfrågor viktiga med fokus på normer 
och sociala värderingar samt kan vara ett stöd för att bryta negativa beteenden. 

En utmaning är att bredda och utveckla verksamheten tillsammans med externa 
aktörer. 
 

o Föreningsliv. 

Ambitionen är att fler har ett livslångt och aktivt föreningsliv. Det är viktigt med en 
samverkan mellan kommun och föreningsliv samt föreningar emellan, för att bidra till 
fysisk aktivitet, social gemenskap och vital närdemokrati i Bromölla. 
En utmaning är att barn- & ungdomsverksamhet minskar markant vid 11- års ålder. 

 
o Simhall. 

Simhallen är en viktig resurs som välkomnar och stimulerar en bred målgrupp till 
fysisk aktivitet. 

Verksamheten har ett upparbetat samarbete med både lokala och regionala skolor. 
En utmaning är att säkerställa en framtida attraktiv simhall. 

 

 

Strategiska inriktningar 
 
De strategiska inriktningarna ska följa lokala, regionala samt nationella riktlinjer så som bl.a. 

• Agenda 2030 

• Allemansrätten 

• FN:s Barnkonvention  

• Nationellt ramverk för vandringsleder 

• Strategi 2025, svensk idrott – världens bästa 

• Sveriges friluftsmål 

 

Fritidsstrategin har fyra strategiska inriktningar som kommunen ska samverka kring på ett 

övergripande och utvecklingsorienterat sätt. 
Dessa är attraktivitet, tillgänglighet, delaktighet och hållbarhet, vilka beskrivs här nedan. 
 
 

1. Attraktivitet 

I Bromölla ska fritidsutbudet bidra till attraktiva livsmiljöer där människor vill bo, vistas och 

verka. Detta innebär att fritidsverksamheter och anläggningar ska vara efterfrågade, välskötta 
och vara av god kvalitet. 

Ett stort utbud innebär en mångfald av aktiviteter, för såväl kommuninvånare som besökare 
där olika behov och intresseinriktningar ska tillgodoses.  
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Kommunen ska i ett tidigt skede i stadsplaneringsprocessen anamma ett fritidsperspektiv, så 
att det skapar förutsättningarna till rekreation, friluftsliv, idrott och andra fritidsaktiviteter. 
 
Detta innebär att tillgången till attraktiva parker och bostadsnära natur samt förutsättningar för 
spontanidrott och fysiska aktiviteter i den offentliga miljön ökar. 

 

2. Tillgänglighet 

I Bromölla ska fritidsutbudet vara tillgängligt geografiskt i hela kommunen för alla oberoende 
av ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön och socioekonomisk-, kulturell-, etnisk- 
eller religiös bakgrund. Ett tillgängligt fritidsutbud innebär att verksamheter och anläggningar 

ska var ändamålsenliga, upplevas trygga samt vara lättillgängliga. 
Informationen om utbudet ska vara tydligt, relevant och lättåtkomligt. Kommunen ska sträva 
efter att alla ska hitta ett sammanhang, där de har möjlighet att delta och engagera sig utifrån 
egen vilja och lust. Alla ska ha möjlighet att uppleva att det finns ett sammanhang där man är 
välkommen. 

En ökad tillgänglighet innebär att kommunen kan utveckla metoder för att nå grupper som 
kan ta del av fritidsutbudet i relativt mindre utsträckning. 

 

3. Delaktighet 

Kommun ska skapa förutsättningar för en mångfald av aktörer, så att de kan vara delaktiga i 
utvecklingen av fritidsutbudet. Då erbjuds en möjlighet för alla att utvecklas utifrån sina egna 
intressen samt underlättar det för aktörer som vill samverka. 

Fritidsutbudet bidrar till goda uppväxtvillkor för barn & ungdomar, genom att de får en 
möjlighet att delta i demokratiska processer samt att möta människor med olika bakgrunder. 

En meningsfull fritid och uppmuntran till aktivitet främjar dessutom välbefinnande, allmän 
folkhälsa och personlig utveckling. 

 

4. Hållbarhet 

Fritidsutbudet ska bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  

Social hållbarhet innebär att kommunen tar hänsyn till olika gruppers livssituationer. Alla ska 

ha tillgång till en god livsmiljö samt mötesplatser där de känner sig trygga och säkra. 
Dialogen med medborgarna gör det möjligt att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.  

Ekologisk hållbarhet innebär åtgärder för en ökad tillgång till naturområden och säkerställer 
ett långsiktigt hållbart nyttjande av dessa. 

Ekonomisk hållbarhet innebär att investeringar i utveckling av nya och befintliga 
verksamheter sker på ett resurseffektivt sätt. Därför ska kommunen verka för att hitta 
lösningar för samutnyttjande av olika funktioner och verksamheter samt samverkan med 
andra aktörer i regionen kring infrastruktur och utbud. 
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Implementering 
  
Med en gemensam målsättning som grund ska enheten för Turism, fritid och kultur ta 
initiativet till en utökad dialog och ett utökat samarbete mellan olika aktörer på lokal, regional 
och nationell nivå.  

Arbetet med att implementera fritidsstrategin kommer att resultera i handlingsplaner som 
regelbundet uppdateras och revideras. 

Turism, fritid och kultur har ansvaret för arbetet med fritidstrategin och dess handlingsplaner. 
 
Bromölla kommun har tillsammans med föreningslivet och andra aktörer en stor potential att 
skapa förutsättningar för en rik och meningsfull fritid. 
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