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Från strategi till handling 
 
Fritidsstrategin är ett långsiktigt dokument som anger framtida inriktning för arbetet 
med fritiden i Strömstad. Strategin beskriver på vilket sätt det framtida arbetet ska 
genomföras, utifrån visionen för Strömstad 2030. Det är viktigt att strategin utgör en 
gemensam plattform för samverkan och inspiration för kommunens samtliga 
förvaltningar såväl som för externa samverkansparter och föreningar.  
 
Fritidstrategin ska konkretisera ambitionerna i Strömstads kommun vision 2030 – En 
internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass. Fritidstrategin 
är det strategiska övergripande dokumentet som beskriver ambitioner och mål för 
fritidsverksamheten i Strömstad kommun med sikte på 2030.  
 
Fritidstrategin ska följas upp med 4-åriga kulturplaner samt årsvis verksamhetsplaner 
för fritidsverksamheten som mer konkret beskriver de insatser som ska göras för att 
förverkliga ambitionen i fritidstrategin. Verksamhetsplanerna följs med hjälp av 
nyckeltal och indikatorer mot uppsatta mål.  
 

                                                                     

 
Strategins verksamhetsindelning 
 
 
Föreningslivet 
Friluftsliv  
Fritidsgårdsverksamhet 
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Inledning 
Meningsfulla livssammanhang, satsningar på folkhälsa och möjligheter till en aktiv fritid 
förebygger behovet av stöd och omsorg. Insatser för sysselsättning och mer delaktiga 
medborgare lägger grunden för trygghet, jämlik hälsa och välbefinnande liksom för ett värdigt 
åldrande. Natur- och kulturupplevelser är viktiga inslag för god livskvalitet.  
 
Satsningar på inkludering av medborgare med utländsk bakgrund har berikat lokalsamhället. 
Entreprenörer och ett mångkulturellt föreningsliv breddar serviceutbudet. De bidrar också till 
ökad sammanhållning och en meningsfull fritid för alla. 
 
2030 är Strömstad en mötesplats för natur- och kulturupplevelser. Natur- och kulturarvet är 
vårt signum och grunden för vår attraktivitet. Hälsa- och kurortskonceptet har förstärkts med 
en profil mot ett aktivt friluftsliv. Nationallandskapet i norra Bohuslän är välkänt och högt 
värderat av invånare och besökare. 
 
Strömstad och Kosterhavet är en hållbar destination, efterfrågad på en internationell marknad. 
Här trivs både boende och besökare. Andelen besökare som kommer hit för att uppleva 
naturen, kust och skärgård har ökat. 
 
Besöksnäringen består av både småskaligt företagande och av större anläggningar. Vi har 
sammantaget stor kapacitet ifråga om boende och arenor. I kombination med bra förbindelser 
med Oslo och Göteborg är Strömstad attraktivt som plats för kultur-, sport- och 
nöjesarrangemang. 
 
En inbjudande stadskärna är samlingspunkt för en mångfald av kulturella uttryck. Vi är kända 
för högkvalitativa kulturevenemang. Föreningslivet speglar den mångfald som finns i 
lokalsamhället. 
 
Att ha möjlighet att utöva önskad idrott och delta i aktiviteter på sin fritid är viktigt för 
människors psykiska och fysiska hälsa. Den positiva trend som pekar på att människor rör sig 
allt mer än förut är lovande för den fortsatta utvecklingen men är dessvärre inte gällande för 
alla samhällsgrupper. Därför är det viktigt att se till att verksamheterna lockar en bredd av 
medborgare och att deltagare i olika aktiviteter speglar den mångfald som finns i samhället. 
 
Det finns också en stor mängd föreningar i Strömstad som inte har idrottslig verksamhet som 
huvudsyssla, men som är mycket viktiga för folkhälsan, de anordnar aktiviteter för barn och 
unga och bidrar till att skapa en meningsfull fritid för många barn, unga och vuxna. Dessa 
föreningar spelar en viktig roll i många Strömstadsbors liv, alla vill inte idrotta och det är då 
viktigt att det finns alternativ till att vara aktiv. Det är viktigt att samverka med dessa 
föreningar och hitta vägar för dom att interagera med idrottsföreningar och att sätta fokus på 
det arbete de utför för folkhälsan. 
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Långsiktiga mål 

• 2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av 
mötesplatser 

• 2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang 
• 2030 är Strömstad en internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i 

världsklass 

 
 
 
 
 
I framtagande av fritidsstrategin har hänsyn tagits till flera planer och styrdokument: 
 

• Strömstads kommuns styrdokument (Vision 2030, Folkhälsoplanen) 
• Idrottsstrategi 2025  
• Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten Vill 
• Västra Götalandsregionens idrottspolitiska program 
• Barnkonventionen 
• FNs konvention om de mänskliga rättigheterna och rättigheter för personer med 

funktionshinder. 
 
Strategi för utveckling 
 
Folkhälsa 
Fritidsverksamhetens roll i folkhälsoarbetet är självklar. Motion, idrott och övrig 
fritidsverksamhet är viktiga beståndsdelar i ett friskt liv. Även i det förebyggande arbetet med 
ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) spelar föreningslivet och 
fritidsverksamheten en viktig roll.  
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Integration 
Föreningslivet  och fritidsverksamheten förenar människor. Oavsett språk, kultur och etniskt 
ursprung kan människor idrotta tillsammans. Föreningarna är en viktig och omistlig aktör för 
att skapa en lyckad integration av människor från olika kulturer. 
 
Jämställdhet och jämlikhet 
 
Det är viktigt att alla ges samma förutsättningar inom samtliga verksamhetsgrenar och att 
nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. 
 
Demokrati 
 
Många barn och ungdomar får en stor del av sin praktiska skolning i demokrati genom de 
lokala föreningarna samt fritidsgårdsverksamheten. 
 
Miljömedvetenhet 
 
Fritidsanläggningar är ofta energikrävande vilket gör att miljöhänsyn bör tas vid planering, ny 
och ombyggnation samt drift. Föreningslivet når många deltagare och det bör finnas en 
miljömedvetenhet i samband med lokalutnyttjande, evenemang, transporter till och från 
träning och tävling, utspisning  mm. 
 
 
Samordningseffekter 
 
Ta vara på den lilla kommunens möjligheter till riktigt avancerade samordningseffekter. 
 
 
Strategi för föreningsliv 
 

› Anläggningsfrågor  
För att kunna hantera framtidens idrotts, motions och rekreationsanläggningar måste nya 
samverkans- och driftsformer mellan kommun, näringsliv och föreningsliv prövas. Ett lyckat 
exempel på detta som gjorts är Aktivitetshallens genomförande. 
 
Föreningsstödet ska bygga på en modell som skapar förutsättningar för de föreningar som 
driver sina egna anläggningar att klara sitt uppdrag. 
 
Ett mål för de kommunala anläggningarna är att de skall vara öppna 24/7/365. Det innebär att 
anläggningar och lokaler i princip skall kunna användas 24 timmar om dygnet året runt. 
 
Likaväl bör möjligheterna till att kunna bedriva fler aktiviteter i våra anläggningar och lokaler 
ses över, för att skapa bättre förutsättningar för bland annat spontanidrotten och för att göra 
lokalerna till betydande mötesplatser för alla. 
 

› Ledarfrågor rekrytering/utbildning  
Att rekrytera, utbilda och behålla ledare är en utmaning som är viktig föreningarnas utveckling 
och existens. Föreningslivets ledare spelar en viktig roll i samhället och är förebilder för många, 
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inte minst för barn och unga. De förmedlar attityder och värderingar och lägger grunden för 
ett livslångt föreningsengagemang. 
 
Ett gott ledarskap ställer krav på engagemang, kunskap och förmågan att skapa förutsättningar 
för ett lustfyllt idrottande. 
 
Strömstads kommun vill kunna erbjuda ett fullgott stöd för föreningsutveckling i samarbete 
med föreningslivets organisationer så att föreningarna kan rekrytera, utveckla och behålla sina 
ledare. 
 
Det är viktigt att barn och unga får ta del och lär sig tillämpa grundläggande värden av 
föreningslivet och att alla de som funderar på att sluta med sin föreningsaktivitet ska få frågan 
om de kan tänka sig att fortsatt vara en del i föreningen som ledare eller ha en annan formell 
uppgift. 
 

› Spontanverksamhet  
Spontanidrott är fysiska aktiviteter som sker utanför föreningsidrotten utan officiell 
organisatör, planerad eller spontan. Spontanidrott kan handla om lek, tävling eller motion. Det 
kan utövas enskilt  eller i grupp och vara allt ifrån en joggingtur till en fotbollsmatch med 
kompisgänget. 
 
Ett bidragsstöd ska tas fram där vi stödjer idéer och aktiviteter som unga vill utveckla och som 
kan skapa bättre möjligheter att få fler till ett aktivt liv. 
 
Strömstads kommun måste bli bättre på att nå personer som är mindre fysiskt aktiva genom 
att frångå invanda mönster och hitta kreativa sätt att möta och förhålla oss till alla människors 
behov. 

 
› Värdskap: Evenemang/föreningsturism  

Föreningsevenemang ger möjligheter till upplevelser för både kommuninnevånare och 
besökare och skapar ett mervärde för Strömstad. 
Det gäller såväl större som mindre evenemang, alltifrån internationella tävlingar till 
motionslopp och föreningsläger. 
 
Strömstad kommun vill fortsatta att utveckla kommunen till att bli en självklar plats där olika 
upplevelser anordnas och eftersträva värdskap för fler större och mindre evenemang som är 
till gagn för det lokala föreningslivet gärna i samverkan med näringslivet. 

 
› Föreningsstöd  

Föreningsstödet är viktigt för föreningslivet och utgörs framförallt av subventionerade lokaler, 
ekonomiska bidrag samt professionellt bollplank. 
 
Syftet med föreningsstödet är att skapa gynnsamma förutsättningar för föreningarna att nå 
sina mål. Föreningsstödet skall vara enkelt och överskådligt och kopplat fritidstrategin. Det 
skall arbetas fram i dialog med föreningslivet så att vi tillsammans klarar de utmaningar som vi 
står inför. 
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För att erhålla föreningsstöd förutsättes att föreningslivet arbetar aktivt med 
värdegrundsfrågor och stödjer det gemensamma arbetet kring det drogförebyggande arbetet i 
Strömstad ANDTS (doping alkohol  narkotika tobak spel).  
 
Att fånga upp och motivera  barn och ungdomar till ökad fysisk aktivitet är en utmaning där det 
behövs nya synsätt och möjligheter att utöva motion och idrott.  
 
Att utveckla en folkrörelse som möjliggör för unga och vuxna att fortsätta vara aktiva för att nå 
en god hälsa långt upp i åren och en social gemenskap som motverkar ohälsa. 
 
Målgrupper: funktionshindrade, pensionär, barn och unga samt socialt resurssvaga. 

 
› Planarbete  

 
Det är viktigt att föreningar ges möjlighet att delta i stadsplaneringen och göra det i ett så 
tidigt skede som möjligt. Det kräver ett nära samarbete mellan de kommunala förvaltningarna, 
de kommunala bolagen och föreningslivet. 

 
› Mötesplatser  

 
För att utvecklas måste det finnas platser, såväl fysiska som digitala, där vi tillsammans kan 
dela med oss av erfarenheter och kunskaper. Platser där invånarna i Strömstad kan träffas för 
att utöva sociala aktiviteter tillsammans, skapa, bygga broar och knyta kontakter. 
 
Strömstads kommun vill underlätta för föreningslivet att hitta former som gör det möjligt att i 
högre utsträckning ta till vara på lösningar som kan uppstå genom träffar mellan kommunen, 
närings- och föreningslivet. 
 
Strategi för fritidsgårdsverksamhet  

 
› Förhållningssättet  

Skall vara verksamhetsbaserat och ej lokalbaserat, dvs att verksamheten skall finnas där den 
behövs och efterfrågas samt att hela Strömstads kommun är basen för fritidsgårds-
verksamheten. 

 
› Målgrupper 

Prioriterad målgrupp 12 – 18 år 
 

› Demokratifrågor 
Verksamheten skall vara en skolning i demokratiprocessen. 
 

› Mötesplatser 
Här behöver vi arbeta både med fysiska och virtuella miljöer. 
 

› ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spelmissbruk)  
Här är vi en i pusslet kring främjandearbetet runt våra barn och unga för att skapa en bra 
livsmiljö. Fritidsgårdsverksamheten skall vara en aktiv del i sspf. 
 

› Verksamhetspalett;  
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Viktigt att vi har en så komplett uppsättning som möjligt och som hela tiden förändrar sig efter 
efterfrågan. T ex. musik, motor, spontanidrott, öppen verksamhet, kulturverksamhet, e-sport, 
skate. 
 

› Samverkan 
Viktigt att ta vara på den lilla kommunens fördel att vara en kugge tillsammans med skola, 
sociala, föreningsliv, kyrka och polis. 
 

› Värdegrund 
Gemensam värdegrund för ungdomsverksamhet i Strömstads kommun oavsett offentlig eller 
ideell verksamhet eller var den bedrivs.  

 
Strategi för friluftsliv  

› Tillgänglig natur för alla  

Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av natur- 
och kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. Områden med god 
tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt.  

› Starkt engagemang och samverkan  

Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum. 
Organisationerna bör i högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler 
människor ägnar sig oftare åt friluftsliv.  

› Allemansrätten  

Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att allemansrätten värnas och 
allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.  

› Tillgång till natur för friluftsliv  

Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att samhällsplanering och 
markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap.  

› Attraktiv tätortsnära natur  

Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär att befolkningen har tillgång 
till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.  

› Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling  

Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta 
bör innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och 
regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. 
Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter 
inom besöksnäringen.  
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› Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

Det innebär att skyddade områden med värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar för 
utevistelse genom förvaltning och skötsel som främjar friluftsliv och rekreation.  

› Ett rikt friluftsliv i skolan   

Det innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skolformer samt 
fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö 
och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas styrdokument. Barn och elever bör ges 
goda möjligheter att vistas utomhus. .  

› Friluftsliv för god folkhälsa  

Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- 
och kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar 
förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, 
landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer.  

› God kunskap om friluftslivet 

Det innebär att det finns etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv som utgår 
från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger 
på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer, kommuner, markägare och 
företag bör ha god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, 
hållbart användande och natur- och kulturturism.  
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