Bredd och spets

Luleå ska ha en bredd i utbudet av kultur och idrott. Ett variationsrikt
utbud av aktiviteter gör kommunen till en attraktiv plats att bo på, arbeta
i och besöka. Genom en bra bredd uppmuntras utvecklingen av en god
spetsverksamhet och genom spets/elit stimuleras breddverksamhet. De
är varandras förutsättningar. De spets- och elitsatsningar vi gör bidrar till
regionens utveckling och tillväxt.

…inom kultur
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
I Luleå ska alla kunna vara en del av kulturlivet och genom mångfald
bidrar vi till både bredd och spets. Vi ska utveckla former för att möta
behoven hos olika grupper. Vi ska skapa plats för olika kulturella uttryck
och genrer och stärka det mångkulturella och internationella samspelet.
Att stärka våra minoritetskulturer kommer att vara extra angeläget då den
etniska mångfalden berikar stadens identitet.

Ordlista
Kultur betyder ursprungligen odling
och därför pratar vi om kulturlandskap, kulturväxter och bakteriekulturer. Kultur används också för att
beskriva en folkgrupps sätt att leva,
med seder, traditioner, lagar och
regler. Också yttringar för människans skapande och kreativitet
kallas kultur, såsom konst, litteratur,
musik, teater, film, foto, hantverk.

Kommunen ska prioritera kultur i skolan. Kommunen ska ge eleverna
utrymme för konstnärligt skapande och möjlighet att möta det professionella kulturutbudet. Eleverna ska ges verktyg och få kunskaper för att
aktivt kunna delta i ett kultur- och samhällsliv. De ungas röster ska höras
och deras önskemål respekteras.
Vi ska stödja de kulturella och kreativa näringarna för att ge Luleå en
upplevelserik och dynamisk kulturprofil. Kommunen skall värna om
Luleås kulturella traditioner men också skapa förutsättningar för det unga
och oprövade. Att stärka våra unika och platsspecifika förutsättningar ger
kulturutövarna nya utmaningar och nya upplevelser och insikter till en
bredare publik.
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Ordlista
Spetskulturen är ofta entreprenöriell med förnyelse, nyskapande och
experimenterande som drivande
krafter.

Kulturarvet och kulturen är en viktig grund för samhällsutveckling och
ska finnas med i all samhällsplanering. Den konstnärliga gestaltningen
ska vara ett självklart inslag i stadens utveckling, och kulturella värden
ska integreras i stadsplaneringen.
Det ska vara enkelt att boka och använda kommunala uthyrningsbara
anläggningar. En tydlig prioriteringsordning av tider i kommunens anläggningar ska finnas för rättvisa mellan kön och intressen. Det ska finnas
möjlighet att ta del av och utöva kultur i både staden och på landsbygden.
Kreativitet, mångfald och konstnärliga uttryck ska prägla Luleå.
Den medskapande kulturen är avgörande för den kulturella bredden. En
bredd i kulturlivet ger Luleå många sorters kultur - till exempel danskultur, trädgårdskultur, konst, matkultur, körsång och annat kreativt
skapande. Vi ska förstärka det kulturutbud vi ger våra barn och främja
människors bildningssträvanden och experimentlusta.
I Luleå finns också spetskultur och det är viktigt att vi utvecklar och
förstärker det vi redan har. Genom spetskultur får vi förebilder. Vi ska
fortsätta att vara vassa på kultur.

Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till år 2020:

Påverkan
Ökar Luleås attraktionskraft som stad för boende
och besökare.
Ökar möjligheten att vara
delaktig och medskapande i kulturlivet.
Ger förutsättningar för
näringslivsutveckling och
tillväxt inom de kreativa
näringarna.
Odling i stadsbygden ger
ökad ekologisk hållbarhet
och bättre folkhälsa.

•

Stimulera lust till kulturutveckling genom att t ex utveckla arbetet
med prova på-aktiviteter.

•

Samverka med föreningar, organisationer och andra aktörer inom till
exempel näringslivet för att främja ett brett utbud av kulturverksamheter.

•

Stärka utbudet av kulturaktiviteter för barn och unga genom kostnadsfria och subventionerade föreställningar.

•

Satsa på konstnärliga uttryck i det offentliga rummet som lockar till
rörelse och lek.

•

Ungdomars kulturyttringar ska ha en naturlig plats i stadens offentliga rum.

•

Stärka nya kulturaktörer/kreativa näringar och gränsöverskridande
kulturyttringar.

•

En institution för dans och en komplementbiograf.

Läs mer i bilaga 2
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•

Stärka allmänhetens möjligheter till att se, uppleva och utöva dans.

•

Satsa på biblioteken som en inspirerande plats för möten och lustfyllt
lärande.

•

Skapa möjligheter till odling i stadsbygden.

•

Eftersträva att tillgodose de behov som spetskultur har på platser och
anläggningar.

Ordlista
Definition från Riksidrottsförbundet: Idrott är fysisk aktivitet som vi
utför för att kunna ha roligt, må bra
och prestera mera. Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning, som ger fysisk, psykisk, social
och kulturell utveckling. Idrotten
organiserar sig i självständiga föreningar och förbund.

...inom idrott
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Luleå ska vara en idrottsstad. Särskild vikt ska läggas på barn och ungas
idrott i syfte att stärka deras hälsa, livskvalitet och behov av en meningsfull fritid. Kommunen ska ge stöd till idrottsföreningar och förstärka samverkan med föreningar, organisationer och andra aktörer för att främja ett
brett utbud av idrottsverksamheter. Vi skall utveckla former för att möta
behoven hos underrepresenterade grupper.
Breddidrotten fyller en viktig funktion för att få fler människor i rörelse,
ge trivsel och välbefinnande i alla åldrar. Specialisering ska ske högre upp
i åldrarna. Tillgänglighet till idrottsanläggningar och en bra utformning
av skolgårdar, näridrottsplatser och grönområden är av stor betydelse för
motion och spontanaktiviteter. Kommunen ska tillsammans med andra
aktörer verka för att använda och främja idrotten medvetet genom hela
skolsystemet.
Elitidrotten växer och utvecklas främst genom det arbete som sker inom
föreningslivet. Luleå kommun ska som samarbetspartner ge förutsättningar för att föreningar med elitverksamhet ska kunna utvecklas. För
att utveckla stadens attraktivitet ska kommunen ta tillvara på idrottens
marknadsföringsvärde och den positiva påverkan som framgångsrika
idrottare medför. För att stärka Luleås profil som idrottsstad ska skolornas idrottsprogram utvecklas. Större idrottsevenemang ska uppmuntras i
regionen.

Foto: Lena Hedberg
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till år 2020:

Påverkan
Ökar Luleås attraktionskraft som stad för boende
och besökare.
Ökad möjlighet att delta
i idrottsaktiviteter och
därmed bättre folkhälsa.
Läs mer i bilaga 2

Foto: Luleå kommun
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•

Samverka med föreningar, organisationer och andra aktörer för att
främja ett brett utbud av idrotter.

•

Fler ska ha tillgång till ytor som inspirerar till spontanidrott.

•

Utveckla prova på-aktiviteter tillsammans med föreningar, organisationer och andra aktörer.

•

Uppmuntra till daglig fysisk aktivitet i förskola och skola.

•

Verka för att föreningslivet erbjuder barn och unga möjligheter att
idrotta utifrån sina förutsättningar (idrottsovana, blandade åldrar,
flera intressen, olika talanger mm).

•

Arbeta för att få fler nationellt godkända idrottsutbildningar.

•

Kartlägga de behov som (elit)idrotten har på anläggningar under
kommande år.

•

Införliva Luleå som idrottsstad i arbetet med platsmarknadsföringen.

•

Stimulera idrottsföreningar att i samverkan med andra få fler större
idrottsevenemang till Luleåregionen.

