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Inledning 
Under 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge huvuduppdrag Samhälle i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för idrott och friluftsliv, vilken ska gälla 
under perioden 2018-2022. Huvuduppdrag Samhälle har arbetat fram nu 
föreliggande förslag. 
 
Kommunens enhet för bad, idrott och friluftsliv innefattar tre områden med 
betydande skillnader, samtidigt förenas de i många likheter och gemensamma 
värden. Därför beaktas även bad i denna handlingsplan. 

 
Bad, idrott och friluftsliv utvecklar oss människor, och samhället i stort. Vi 
människor mår bra av att röra på oss och av att vistas i naturen. Vad det 
betyder för var och en av oss kan se väldigt olika ut, men en sak är säker: Det 
är en plats för möten, utveckling och gemenskap. 

 

Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att konkretisera vad Ängelholms kommun vill 
utveckla inom områdena bad, idrott och friluftsliv under perioden 2018-2022.  
 
Handlingsplanen bygger på tre målområden med tillhörande delmål som 
beskriver vad som ska utvecklas, och aktiviteter som beskriver hur det ska ske. 

 

Styrdokument 
Handlingsplanen har sin utgångspunkt i Framtidsförklaring för Ängelholms 
kommun 2019-2022 och Ängelholms kommuns styrmodell Ratten. 
Handlingsplanen tar också hänsyn till Barnkonventionens grundläggande 
principer, Svenska Livräddningssällskapets kriterier för en vattensäker 
kommun, Skolverkets läroplan för Idrott och Hälsa, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps guide till ökad vattensäkerhet, 
Riksidrottsförbundets långsiktiga verksamhetsinriktning, det regionala 
idrottspolitiska programmet för Skåne samt Sveriges friluftsmål.  
 
Styrdokumentens gemensamma beröringspunkter handlar främst om att göra 
bad, idrott och friluftsliv tillgängligt för alla, och att skapa möjligheter för 
individer att genom aktivitet och motion utveckla en sund livsstil. Det handlar 
också om att skapa attraktiva miljöer, dels för att stimulera till fysisk aktivitet 
för så många som möjligt så länge som möjligt, dels för att utveckla både 
landsbygd och stadsmiljö. 
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Handlingsplanen 
Med styrdokumenten som bakgrund har Ängelholms handlingsplan för bad, 
idrott och friluftsliv antagit en övergripande målbild: 
 
Tillgänglighet och attraktiva miljöer ska genomsyra arbetet med bad, 
idrott och friluftsliv, för att därigenom stärka folkhälsan och Ängelholms 
identitet som idrottsstad.  

 
Tillgänglighet handlar om alla människors möjlighet att kunna ta del av bad, 
idrott och friluftsliv. Attraktiva miljöer handlar dels om den fysiska miljön - 
med hållbara anläggningar och mötesplatser. Det handlar också om den 
psykiska miljön - där en tillåtande och öppen miljö låter alla människor ta del 
av bad, idrott och friluftsliv på sina egna villkor. Attraktiva miljöer stimulerar 
till upplevelser och ger människor möjlighet att växa. 
 
För att kunna nå den övergripande målbilden har det civila samhället en viktig 
roll. Det civila samhället kan definieras som en arena åtskild från staten, 
marknaden och det enskilda hushållet, skapad av enskilda människor, grupper 
och organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen (Sida, 
2014). I Ängelholm finns många människor med intresse och engagemang för 
bad, idrott och friluftsliv. Kommunen vill ta tillvara civilsamhällets kraft och 
skapa förutsättningar för utveckling inom den sociala kontext de verkar i för 
att möjliggöra för fler att ägna sig åt bad, idrott och friluftsliv.  

 
Handlingsplanen är indelad i tre målområden som i sin tur består av ett antal 
delmål. För att kunna förtydliga och uppnå dessa delmål har tillhörande 
aktiviteter utformats. Dessa är specifika, tydliga och avgränsade och kan mätas 
för att se om målen uppnåtts. Till sist följer aktiviteterna en tidplan som 
beskriver när aktiviteterna ska genomföras.  
 
Handlingsplanens aktiviteter är uppdelade i prioriteringar för respektive år. 
Dessa prioriteringar har konkretiserats med hänsyn till nämnda styrdokument, 
omvärldsbevakning samt en kontinuerlig dialog med föreningslivet. 
 
I enlighet med Barnkonventionen ska kommunen utgå från barnets bästa när 
det handlar om frågor som rör barn. Aktiviteterna för de tre målområdena ska 
genomsyras av ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv, i synnerhet vid 
nyinvesteringar. 
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Målområde 1 – Bad 
För Ängelholms kommun handlar Bad om fysisk aktivitet som kräver 
vattenkunskap och vattenvana, som i sin tur ger oss upplevelser där vi har 
roligt och mår bra. 
 
Säkerhetsaspekten är grundläggande i begreppet Bad, och där handlar 
vattenkunskap och vattenvana om mer än att lära sig simma, det handlar om 
att känna sig säker i och kring vatten. Vattenkunskap och vattenvana är en 
förutsättning för att vi ska kunna njuta av de upplevelser som bad kan ge oss. 
Dessa upplevelser kan handla om träning och motion, om lek och nöje eller 
om avkoppling och rekreation. 
 
I Ängelholms kommun är det aldrig särskilt långt till vattnet, och det finns 
möjlighet att både i förening eller som privatperson ta del av olika 
badupplevelser. Enligt Skolverkets läroplan ska elevers behov av 
simundervisning tillgodoses, och skolans roll i vattenkunskap och vattenvana 
är grundläggande för att alla barn ska få känna sig trygga i och kring vatten. 
 
Med flertalet inomhusbad, närheten till hav och sjöar samt Rönneå som rinner 
genom staden har Ängelholms kommun mycket att erbjuda när det kommer till 
badupplevelser. God vattenkunskap och vattenvana ger människor möjlighet 
att kunna njuta av de badupplevelser som erbjuds. Dessa upplevelser har i sin 
tur betydelse för att stärka folkhälsan i Ängelholms kommun. 

 
Delmål: 
1. Bli en vattensäker kommun. 
2. Göra kommunens badanläggningar mer tillgängliga. 
3. Synliggöra och utveckla verksamheterna på kommunens badanläggningar. 
 

Prioriteringar 2018   

Aktivitet Delmål Kostnad 

Se över, och implementera, Svenska Livräddningssällskapets 
kriterier för en vattensäker kommun. 1 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Initiera ett samarbete med Vattnets Hus för att varje år kunna följa 
upp statistik över simkunnigheten hos årskurs 2 och 6. 1 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Anlägga en tillgänglighetsanpassad brygga vid Västersjön. 2 Ryms inom befintlig 
investeringsbudget. 

Ta fram prisuppgifter för en eventuell tillgänglighetsanpassning av 
Vejbybadet och Toftabadet. 2 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Anordna grillkvällar på Vejbybadet. 3 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

 

Prioriteringar 2019   
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Aktivitet Delmål Kostnad 
Initiera ett samarbete med Huvuduppdrag Lärande och Familj samt 
Svenska Livräddningssällskapet och deras projekt ”Simkunnighet 
för nyanlända barn och familjer”. 

1 
Finansieras av 

Allmänna 
Arvsfonden. 

Införa en livräddarskola i Skälderviken för barn. 1 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

Införa en livräddardag på Vejbybadet för både barn och vuxna. 1 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

Initiera ett nätverk för badmästare i Skåne. 3 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

Göra en nöjdhetsundersökning på Toftabadet. 3 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

Arrangera ”bad och bio” på Vejbybadet. 3 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

 

Prioriteringar 2020   

Aktivitet Delmål Kostnad 

Se över innehåll och placering av kommunens skyltar för badregler. 1 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

Kartlägga ansvaren för de olika livräddningsmaterialen i kommunen, 
exempelvis livbojar och dess placering. 1 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

 

Prioriteringar 2021   

Aktivitet Delmål Kostnad 

Översätta information om badplatser och badvett på hemsidan till 
flera språk. 2 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Införa HLR-utbildningar i samarbete med Ängelholms bokbuss och 
räddningstjänsten. 3 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

 

Prioriteringar 2022   

Aktivitet Delmål Kostnad 

Ta fram en gemensam film om Ängelholms bad, idrott och 
friluftsliv i samarbete med gymnasie- eller högskolestudenter. 3 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 
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Målområde 2 – Idrott 
För Ängelholms kommun handlar Idrott om fysisk aktivitet som utförs för att 
kunna ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. 
 
Idrotten är Sveriges största folkrörelse, och Ängelholms kommun har ett rikt 
föreningsliv inom idrotten som innehåller både bredd- och elitverksamhet. 
Den breddinriktade idrotten handlar om hälsa och välbefinnande för både 
barn, unga och vuxna. Den elitinriktade idrotten handlar om 
prestationsförbättring och goda tävlingsresultat, den kan också inspirera till 
rörelse och har ett uppmärksamhetsvärde som kan stärka kommunens 
varumärke. 
 
Men idrott rör inte bara föreningslivet, det är mer än så. Den spontana idrotten 
är minst lika viktig, och ofta handlar spontanidrott om att ha roligt, främja 
hälsa och nå välbefinnande på sina egna villkor. Där har barn, unga och vuxna 
möjlighet att utöva idrott utan att vara medlem i en förening. 
 
Med sina olika styrkor och egenskaper skapar föreningsidrotten och 
spontanidrotten tillsammans goda förutsättningar för stärkt folkhälsa i 
Ängelholm, och de ger form åt kommunens identitet som idrottsstad. 
 
Delmål: 
1. Verka för tillåtande och öppna miljöer. 
2. Verka för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara anläggningar. 
3. Stärka Ängelholms identitet som idrottsstad. 
4. Främja utveckling på landsbygden och i Ängelholms ytterområden. 
5. Verka för utökad tillgång till arenor för elit-, bredd- och spontanidrott. 
 

 
Prioriteringar 2018   

Aktivitet Delmål Kostnad 

Placera ut skyltar gällande barnidrott hos alla föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet. 1 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Införa riktlinjer för sponsringsskyltar på idrottsanläggningar. 2 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

Vidareutveckla ”Papegojanområdet” till en 
generationsöverskridande aktivitetsyta utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv. 

2 

3 milj. kr 
Ryms inom befintlig 
investeringsbudget, 

delfinansieras av 
Ängelholmshem och 

Boverket. 

Anlägga en skateyta i Hjärnarp. 4 Ryms inom befintlig 
investeringsbudget. 
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Prioriteringar 2019   

Aktivitet Delmål Kostnad 

Erbjuda föreningar utbildningar kring jämlikhet, diskriminering och 
kränkande särbehandling. 1 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Anlägga, alt. förhyra en servicebyggnad vid BMX-banan. 2 

2 milj. kr 
Ryms inom befintlig 
investeringsbudget, 

alt. 280 000 kr  
som beaktas i process 

för driftbudget. 

Tillbyggnad alt. förhyrning av omklädningsrum på Hjärnarps IP. 2 

2 milj. kr 
Ryms inom befintlig 
investeringsbudget, 

alt. 280 000 kr  
som beaktas process 

för driftbudget.  

Upprustning av idrottsplatser enligt långsiktig underhållsplan. 2 
750 000 kr 

Ryms inom befintlig 
investeringsbudget. 

Upprustning av klubbstuga på ridanläggning Höja. 2 
500 000 kr 

Ryms inom befintlig 
investeringsbudget. 

Upprustning av minigolfbana vid Rönnevik/Hembygdsparken. 5 
1,5 milj. kr 

Ryms inom befintlig 
investeringsbudget. 

Anlägga en mountainbikeslinga i Kronoskogen. 5 
300 000 kr 

Ryms inom befintlig 
investeringsbudget. 

 

Prioriteringar 2020   

Aktivitet Delmål Kostnad 

Göra en plan för energibesparing på kommunens egna anläggningar. 2 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

Uppmärksamma särskilda insatser och prestationer inom bad, idrott 
och friluftsliv. 3 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Upprustning av idrottsplatser enligt långsiktig underhållsplan. 2 
500 000 kr 

Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

Färdigställa friidrottsanläggningen med belysning, måltorn och läktare. 5 
2 milj. kr 

Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

Förhyra en servicebyggnad vid friidrottsanläggningen. 2 
280 000 kr  

Beaktas inom process 
för driftbudget. 
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Förhyra en klubbstuga vid friidrottsanläggningen. 2 
280 000 kr  

Beaktas inom process 
för driftbudget. 

 

Prioriteringar 2021   

Aktivitet Delmål Kostnad 

Anlägga utegym/aktivitetsyta i Strövelstorp. 2 
1 milj. kr 

Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

Upprustning av idrottsplatser enligt långsiktig underhållsplan. 2 
500 000 kr 

Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

Initiera ett fördjupat samarbete med Ängelholms Näringsliv gällande 
frågor kring destinationsutveckling för stärkt 
destinationsmarknadsföring med koppling till idrotten. 

3 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

 

Prioriteringar 2022   

Aktivitet Delmål Kostnad 
Ta fram en gemensam film om Ängelholms bad, idrott och 
friluftsliv i samarbete med gymnasie- eller högskolestudenter. 3 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Tillbyggnad av omklädningsrum på Vejby IP. 2 
5 milj. kr 

Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

Belysning på A-plan Strövelstorps IP. 5 
700 000 kr 

Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

Byte av belysningsstolpar och armaturer Hjärnarps IP. 2 
700 000 kr 

Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

 

Löpande prioriteringar   

Aktivitet Delmål Kostnad 

Kontrollera kvalitetsmål, skötselåtgärder och uppföljningsrutiner för 
skötsel av kommunens egna anläggningar. 2 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Genom omvärldsbevakning och annan informationsinsamling 
utreda möjligheter att ta in nationella och internationella 
idrottsevenemang. Exempelvis parasport, friidrott, segling, BMX, 
beachvolley, volleyball, ishockey och fotboll. 

3 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

Arbeta med mobila mötesplatser. 4 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 
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Genom kontinuerlig omvärldsbevakning utreda framtida trender 
och tendenser för kommande satsningar.  5 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 
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Målområde 3 - Friluftsliv 
För Ängelholms kommun handlar Friluftsliv om fysisk aktivitet som ger oss 
naturupplevelser, välbefinnande och naturförståelse. Det handlar också om 
regional utveckling.  
 
Vad vi människor får ut av att vistas i naturen varierar mellan individer. 
Friluftslivet kan vara naturupplevelser som skänker avkoppling, det kan också 
vara spännande strapatser och äventyr. Att vistas i naturen skapar insikter om 
människans samhörighet med naturen, friluftslivet hjälper oss således att få 
ökad kunskap om naturen och miljön. Tillgången till natur och friluftsliv har 
också betydelse för en kommuns attraktivitet, dels för de boende, dels som 
turistmål. 
 
Med sitt kustnära läge, närheten till skog och mark och Rönneå som rinner 
genom staden finns många möjligheter till friluftsliv i Ängelholms kommun. 
Man kan välja att vara aktiv i en förening eller att njuta av friluftslivets fördelar 
mer oorganiserat och på sina egna premisser.  
 
Friluftslivet i Ängelholms kommun är en viktig pusselbit för att stärka 
folkhälsan och ge form åt kommunens identitet. 
 
Delmål: 
1. Verka för god kunskap om natur och friluftsliv. 
2. Skapa större tillgänglighet till friluftsliv. 
3. Satsa på nyinvesteringar som främjar ett mångsidigt friluftsliv. 
4. Synliggöra friluftslivet i Ängelholm. 

 

Prioriteringar 2019   

Aktivitet Delmål Kostnad 

I samarbete med scoutföreningar, vandringsförening och andra 
aktörer arrangera organiserade vandringar för barn och unga. 1 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

I samarbete med stiftelsen Skånska Landskap utveckla och 
marknadsföra strövområdet Djurholmen. 4 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Inom huvuduppdrag Samhälle utveckla tillgänglighetsanpassningen 
vid Västersjön med toalett för funktionshindrade. 2 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

 
 

Prioriteringar 2020   

Aktivitet Delmål Kostnad 
I samarbete med enheten för Stadsmiljö samt andra aktörer 
(exempelvis Naturskyddsföreningen) synliggöra miljöfrågor, så som 
nedskräpning, med hjälp av skyltar och QR-koder längs 
vandringsleder och på kanotledens rastplatser. 

1 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 
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Initiera ett samarbete med äventyrspedagoger för spännande 
naturupplevelser i Kronoskogen. 1 

50 000 kr 
Beaktas inom process 

för driftbudget. 

Tillgänglighetsanpassa del av Skåneleden på Magnarps Hed. 2 
300 000 kr 

Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

Tillgänglighetsanpassa delar av motionsslingorna i Kronoskogen. 2 
300 000 kr 

Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

Placera ut informationsskyltar vid motionsslingor och 
vandringsleder som visar kartor, avstånd, sträckning, omgivning 
med mera. 

2 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

Undersöka möjligheten till ”Veckans orienteringsbana” i 
Kronoskogen, i samarbete med föreningslivet. 2 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

 
 

Prioriteringar 2021   

Aktivitet Delmål Kostnad 

Initiera ett samarbete med Ängelholms Näringsliv och Familjen 
Helsingborg gällande Soft Adventure. 2 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Investeringar till utökat friluftsliv på vinterhalvåret. Mobil isbana 
med komplett kylsystem, samt snökanon för ökade möjligheter till 
längdskidåkning. 

3 
1,8 milj. kr 

Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

Utreda möjligheten att förstärka ”Staden till havet” genom att 
anlägga en ny mötesplats i Kronoskogen, med äventyrslekplats 
och bouldering. 

3 Ryms inom befintlig 
driftbudget. 

Samla information på hemsidan om motionsslingor, vandringsleder 
m.m. i en naturguide, utformat som exempelvis en folder eller app. 4 

50 000 kr 
Beaktas inom process 

för driftbudget. 

 

Prioriteringar 2022   

Aktivitet Delmål Kostnad 

I samarbete med Strövelstorps Byalag utveckla och marknadsföra 
Vegeåleden och Örjabäcksleden. 4 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 

Inom huvuduppdrag Samhälle anlägga duschmöjlighet vid 
Västersjön. 2 

100 000 kr 
Beaktas inom process 
för investeringsbudget. 

Ta fram en gemensam film om Ängelholms bad, idrott och 
friluftsliv i samarbete med gymnasie- eller högskolestudenter. 4 Ryms inom befintlig 

driftbudget. 



 
 

11 
 

 

Former för uppföljning 
Uppföljning ska ske årligen i samband med ordinarie uppföljningar så som 
årsredovisning och delårsredovisning. 

 
Under år 2022 ska handlingsplanen revideras inför nästkommande period. 
 

Avslutning 
Syftet med handlingsplanen är att konkretisera vad Ängelholms kommun vill 
utveckla inom områdena bad, idrott och friluftsliv under perioden 2018-2022. 
Den övergripande målbilden är att tillgänglighet och attraktiva miljöer ska 
genomsyra arbetet med bad, idrott och friluftsliv i Ängelholm. 
Handlingsplanens målbild och dess aktiviteter kan i sin tur fungera 
stimulerande för Ängelholms folkhälsa och kommunens identitet som 
idrottsstad.  
 
Ängelholms kommun vill skapa förutsättningar för att fler människor ska 
kunna vara aktiva i sitt närområde. På så sätt kan bad, idrott och friluftsliv 
stärka och utveckla sin roll i kommunen, vilket leder till ett mer attraktivt 
Ängelholm för medborgare och besökare. 
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