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Synpunkter på det Fritidspolitiska programmet
Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till fritidspolitiskt program. Det
fritidspolitiska programmet anger hur fritidssektorn ska utvecklas i Luleå
kommun för att bidra till vision 2050. Programmet anger inriktning och
prioriteringar för den övergripande fritidspolitiken för åren 2010-2020.
Dokumentet är kommunövergripande och ska ligga till grund för utformning
av verksamhetsplaner, styrkort och budget för kommunens nämnder och
kommunala bolag.
Förslaget till Fritidspolitiskt program finns på kommunens hemsida
www.lulea.se.
Kulturnämnden bereds möjlighet att lämna förslag, synpunkter och
kompletteringar på framtaget program.
Kulturförvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att
Det Fritidspolitiska programmet är lätt att ta till sig. Med få rubrikområden
som hänvisar till ett citat ur Vision 2050 gör att man på ett enkelt sätt kopplar
det till kommunens övergripande visionsarbete. Programmet är också
föredömligt kort och överskådligt.
Tekniskt sett är upplägget med rubrikorden ”Utgångspunkt” och ”Inriktning”
under varje avsnitt, användarvänligt. Men det kan vara svårt att utvärdera
eftersom man valt att inte särskilja mål och strategier. Dessutom finns det
många ”gummibandsmål” såsom stimulera, verka för, beakta mm. som är
väldigt svåra att utvärdera.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kulturnämndens arbetsutskott
Sektorerna fritid och kultur är viktiga dörröppnare för integrationsarbetet
inom Luleå kommun. Kulturnämnden tycker att det saknas riktade åtgärder
mot invandrargrupper. Bildmaterialet visar inte heller att Luleå är en
mångkulturell stad. Snarare blir känslan tvärt om.
Ett förtydligande måste också göras under avsnittet ”Inledning” i meningen
som börjar med ”Kultursektorns inriktning…”. Där skulle vi gärna se att det
stod: ”Ett nytt kulturpolitiskt program kommer att antas under nästa
mandatperiod”. Kulturförvaltningen avvaktar med sin programskrivning tills
arbetet med ”Plattform hållbar utveckling” är slutförd. Detta för att slippa
göra justeringar i framtiden.
En utförligare beskrivning av besöksnäringens utveckling skulle med fördel
kunna tillfogas programmet.
Under rubriken ”Evenemang och varumärkesbyggande” talas om alternativa
användningsområden för kommunala idrottsanläggningar. ”En dörr in” är ett
mycket bra förslag men kräver förstås strategiska och ekonomiska
förvaltningsöverbryggande överväganden.

Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
- bifalla kulturförvaltningens förslag.
__________

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att
- det Fritidspolitiska programmet är lätt att ta till sig. Med få rubrikområden
som hänvisar till ett citat ur Vision 2050 gör att man på ett enkelt sätt
kopplar det till kommunens övergripande visionsarbete. Programmet är
också föredömligt kort och överskådligt.
Tekniskt sett är upplägget med rubrikorden ”Utgångspunkt” och
”Inriktning” under varje avsnitt, användarvänligt. Men det kan vara svårt
att utvärdera eftersom man valt att inte särskilja mål och strategier.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämndens arbetsutskott
Dessutom finns det många ”gummibandsmål” såsom stimulera, verka för,
beakta mm. som är väldigt svåra att utvärdera.Sektorerna fritid och kultur
är viktiga dörröppnare för integrationsarbetet inom Luleå kommun.
Kulturnämnden tycker att det saknas riktade åtgärder mot
invandrargrupper. Bildmaterialet visar inte heller att Luleå är en
mångkulturell stad. Snarare blir känslan tvärt om.
Ett förtydligande måste också göras under avsnittet ”Inledning” i meningen
som börjar med ”Kultursektorns inriktning…”. Där skulle vi gärna se att
det stod: ”Ett nytt kulturpolitiskt program kommer att antas under nästa
mandatperiod”. Kulturförvaltningen avvaktar med sin programskrivning
tills arbetet med ”Plattform hållbar utveckling” är slutförd. Detta för att
slippa göra justeringar i framtiden.
En utförligare beskrivning av besöksnäringens utveckling skulle med
fördel kunna tillfogas programmet.
Under rubriken ”Evenemang och varumärkesbyggande” talas om
alternativa användningsområden för kommunala idrottsanläggningar. ”En
dörr in” är ett mycket bra förslag men kräver förstås strategiska och
ekonomiska förvaltningsöverbryggande överväganden.
__________

Beslutsexpediering
Fritidsförvaltningen
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