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FRAMTIDA KULTUREN OCH
FRITIDEN
En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till god
livskvalité och är viktig för utvecklingen av
stimulerande livsmiljöer i kommunen. Därför kommer
vi Socialdemokrater fortsätta satsa på dessa
områden.
Kultur
Skellefteå ska erbjuda invånarna en chans att uppleva kultur i alla dess
former, både som utövare och som konsumenter. Att bli bästa i Sverige på
att vidga kulturbegreppet och sudda ut gränser mellan påstådd ﬁnkultur
och övrig kultur är ett mål. Det nya kulturhuset ska bli ett redskap för en
breddad kultur i Skellefteå kommun.
Berättande är en tradition som är starkt grundmurad. Aktiviteter och scener
för att utveckla berättandet är viktiga när det gäller att behålla och
förstärka den proﬁlen. Nordiskt berättarcentrum och berättarfestivalen är
basen för detta arbete.
Fritid
Föreningslivet gör att fantastiskt jobb. Vår uppgift är att stötta deras
insatser på bästa möjliga sätt. Ett generöst bidragssystem och tillgång till
lokaler för utövande skapar möjligheter för föreningar. Verksamheterna ska
vara öppna för alla. Arbete för att minska segregation och öka
jämställdheten ska vara en viktig roll. Bland annat kan lokala penningpotter
till våra samhällen bidra till det. Vi har ett rikt och varierat utbud av fritidsoch friluftsliv. Det är viktigt att göra det tillgängligt för ännu ﬂer invånare.
Även kommunen egna verksamheter som badhus och fritidsgårdar har en
viktigt roll i invånarnas fritidsaktiviteter. De är viktiga ur
friskvårdsperspektivet såväl som tillgången till aktiviteter i kommunens alla
delar.
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SATSNINGAR
Under mandatperioden vill vi Socialdemokrater
arbeta för:
• Färdigställa Kulturhuset. Ett kulturhus skapar möjligheter att bredda och
öka kulturutbudet.
• Ett differentierat system för hyror i kulturhuset. Vi vill stötta
kulturutövarnas möjligheter att ta plats i Kulturhuset
• Berättartraditionen ska fortsätta och stärkas
• Skellefteå som Nordiskt berättarcentrum ska få möjligheter att utvecklas
• Fortsatt utveckling av biblioteksverksamheten för att göra läsandet
ytterligare tillgängligt för alla oavsett tid och plats
• Fortsatt satsning på fritidsverksamheten. Den är viktig för friskvård och
upplevelser för människor i alla åldrar
• Stödet till föreningslivet ska förstärkas och utvecklas när det gäller såväl
bidrag som tillgång till lokaler
• Fortsatt satsning på badhusen och fritidsgårdarna som viktiga
samlingspunkter och platser för många olika typer av aktiviteter i
kommunens alla delar.
• Alla nyblivna 18-åringar ska få en kulturcheck som ett välkomnande in i
vuxenlivet och kulturlivet.
• Skellefteå som ett nördkulturcentrum i Sverige. Möjliggöra ﬂer
arrangemang som arbetar om detta mål, samt fångar upp föreningar
och andra aktiva utövare av konstuttryck inom genren.
• Fler separerade duschutrymmen i idrottshallar och badhus i nybyggen
och det ska alltid byggas när gamla lokaler renoveras.

RÖSTA FÖR FRAMTIDEN,
TRYGGHETEN OCH VÄLFÄRDEN.
Kulturen och konsten bidrar till att skapa ett rikare
samhälle att leva i.
Fritidsaktiviteter är viktiga för att skapa mötesplatser
och möjligheter till engagemang och etablering i
samhällslivet.
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