Fler tillsammans

Teater
Föreläsning

Musik

Tänkvärt
I det lilla sker det stora!

Ordlista
Mötesplatser = för förväntade och
spontana möten.

Ordlista
Det civila samhället utgörs av alla
de initiativ där människor går samman av fri vilja och organiserar sig
för att förbättra sin egen eller andras vardag. Engagemanget i dessa
föreningar, trossamfund, stiftelser,
kooperationer, och andra sammanslutningar gör tillsammans med
staten, näringslivet och familjen
samhället komplett.
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Dans
Bokcirkel
Film

Gemenskap och sociala relationer har stor betydelse för hälsa och livskvalitet för de allra flesta. Gemenskap uppstår mellan människor eller mellan grupper av människor och innebär att man har tillgång till sällskap,
umgänge och samvaro. Miljö som inspirerar till ett socialt deltagande ökar
en känsla av meningsfullhet. Människor som är aktiva lever längre. De
som har ett fungerande socialt liv är piggare, friskare, gladare och löper
också mindre risk att drabbas av sjukdomar. I ett samhälle där olikhet är
en tillgång behövs många slags sammanhang och platser som lockar till
möten mellan människor.

Nära dig
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Platsen där vi bor har stor betydelse för hur vi människor mår och det är
många aktörer som tillsammans bidrar till god sammanhållning, trygghet
och stolthet. I Luleå ska det vara enkelt att ha ett rikt socialt liv. Det ska
finnas platser och miljöer där människor kan mötas spontant och organiserat genom till exempel föreningsliv. Vi ska synliggöra och utveckla mötesplatser av många slag för att främja möten mellan och för olika åldrar,
förmågor, samhällsgrupper, kulturer och intressesfärer.
Vi ska främja ett fortsatt rikt och varierat utbud av aktiviteter. Vi ska stimulera föreningslivet till att bygga nätverk, bidra till ökad integration och
förmedla demokratins grundvärderingar. Kommunen ska stödja det civila
samhällets och de ideella krafternas arbete för utvecklandet av mötesplatser, aktiviteter/evenemang, bredd och spets inom kultur och idrott mm.

Kommunen ska stimulera samverkan och utåtriktad verksamhet i byar
och stadsdelar. Samnyttjande och breddad användning av skolor, fritidsgårdar, föreningslokaler och byahus ska eftersträvas. Det ska vara enkelt
att få tillgång till mötesplatser, och det ska vara tydligt vilka lokaler som
lämpar sig för olika användningsområden, till exempel ur tillgänglighets- eller brandskyddssynpunkt.
För att bli en viljestark och växande region ska samverkan inom privat,
offentlig och ideell sektor förbättras. Regionens kommuner har en viktig
roll i att främja gränsöverskridande arbete. Samverkan ska ske mellan
regionala aktörer för att profilera och stärka regionens utbud när det gäller upplevelser och rekreation.

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

Foto: Luleå kommun

Påverkan

•

Sammanställa information om samlingslokaler och mötesplatser i
kommunen som visar var de är och vad man kan använda lokalen
eller platsen till.

Ökar Luleås attraktionskraft som stad för boende
och besökare

•

Minst en samlingslokal ska vara tillgänglig för medborgarna i varje
stadsdel och i prioriterade byar (prioriterad by, se karta på nästa
sida).

•

Större möjlighet till social
aktivitet genom ökad tillgång till mötesplatser.

Ta fram lokala utvecklingsplaner för stadsdelar och samlande byar
(se karta på sida 28) där kommunens alla verksamheter deltar. Tydliggöra ansvar och struktur för arbetet med dessa planer.

Ökad vi-känsla i stadsdelar
och byar.

•

Förbättra möjligheterna att gå, cykla eller åka kollektivt till prioriterade mötesplatser.

Regionen stärks genom
ökat samarbete.

•

Utveckla digitala mötesplatser t ex sociala medier, hemsida mm.

•

Utveckla möjligheterna att fritt, oavsett ekonomiska förutsättningar,
kunna använda internet och digitala mötesplatser i kommunala
lokaler.

•

Utveckla fysiska mötesplatser i stads- och landskapsrum.

•

Biblioteken ska särskilt prioriteras som öppna mötesplatser.

•

Skapa mångkulturella mötesplatser.

•

Sprida kunskap om begreppet det civila samhället och ta fram en
övergripande plan för kommunens samarbete med det civila samhället.

•

Samverka med regionala aktörer för att profilera och stärka regionens utbud när det gäller bredd och spets inom kultur och idrott,
evenemang/arrangemang, rörelse och rekreation mm.

Läs mer i bilaga 2
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Forshed

Mojärv
Vitådalen
Gunnarsbyn
356

Bjurå
Sörbyn
Niemisel

Vitå
Orrbyn

Högsön
Prästholm
Böle
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Strömsund
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Siknäsfjärden
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Boden

Smedsbyn
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Sundom
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Avan

Sunderbyn
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Bensbyn

Harufjärden

Björsbyn

Selet

Hollsvattnet

Bälinge
Bredträskheden
Karlsvik

Klöverträsk

Hindersöfjärden

Luleå

Ale
Bjursträsk

Hertsölandet

Hindersön

Gäddvik

Hällfors

Alvik

94
94

Antnäs

Brändöfjärden

Måttsund

Kallax

Sandön

Ersnäs
Fällträsk

Mörön
E4
Junkön
Germandön

Rosvik
Norrfjärden

Storfjärden

Kallfjärden

Piteå
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Byar som idag erhåller bidrag till en gemensam samlingslokal.
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Junköfjärden

Stöd och service
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Det ska vara enkelt att få veta vilket stöd som kommunen kan erbjuda för
bland annat aktiviteter, föreningsverksamhet, kreativa idéer, evenemang
och mötesplatser. Kommunens stöd till ett socialt aktivt liv ska bestå av
kunskapsstöd, subventionerade lokaler och anläggningar samt olika former av ekonomiska bidrag.
Det ska vara enkelt att boka och använda kommunala uthyrningsbara anläggningar. Fördelningsprinciperna för upplåtelse av kommunala lokaler
ska vara utformade så att de tar särskild hänsyn till prioriterade grupper.
Vid prioritering av tider i kommunens anläggningar ska största möjliga
rättvisa mellan könen och grupper av utövare uppnås. Det ska finnas
möjlighet till att ta del av och utöva kultur och idrott i både stads- och
landsbygd.

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

”En dörr in” för att underlätta för föreningar, organisationer och andra aktörer, innefattande bland annat ekonomiskt stöd, närområdessamverkan och information.

•

Ta fram en strategi för kommunens ekonomiska stöd till föreningar,
organisationer och andra aktörer med syfte att styra kommunens
resurser till prioriterade grupper och insatser.

•

Utveckla former och göra insatser för att möta behoven hos prioriterade grupper utifrån välfärdsredovisningen.

•

En effektivare användning av kommunens anläggningar och lokaler.

•

Initiera samordningsvinster i regionen gällande utveckling, anläggningar och utrustning mm.

Foto: Luleå kommun

Påverkan
Ökar Luleås attraktionskraft som stad för boende
och besökare.
Ökar medskapandet och
delaktigheten.
Förbättrad folkhälsa genom bland annat satsning
på underrepresenterade
grupper.
Läs mer i bilaga 2
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