
 VALPROGRAM
 FÖR KULTUR/FRITID



KULTUR OCH FRITID SKAPAR
EN LEVANDE KOMMUN
Vi vill se ett Skellefteå med ett brett kultur- och fritidsliv. 
Här ska gräsrotskultur och föreningar kunna ta plats.  
Vi vill se ett fortsatt generöst bidragssystem och vi ska 
jobba för att det ska finnas moderna och funktionella 
anläggningar och lokaler i hela kommunen.

Kultur och fritid är välfärd 
Kultur och Fritidsverksamhet är en del av den välfärd som är helt nödvändig för
vår kommun. Vi vill ha ett kultur- och fritidsliv som tar plats. En kommun där vi
kan njuta av kultur i olika former, utforska oss själva och vår samtid. Där vi kan få
grepp om vår historia och lära oss mer om människan, samhället och världen.  
Vi vill vara medskapare till ett innehållsrikt kulturliv som är välkomnande,
tillgängligt och stimulerande. Ett kulturliv med rum för nöje, bildning, diskussion
och gemenskap. Såväl våra mötesplatser som kultur- och fritidsaktiviteter ska
vara tillgängliga för alla. Tillgänglighet är en prioriterad fråga. 

Våra mötesplatser för kultur  
Hösten 2021 invigdes Sara Kulturhus och stadens kulturliv blomstrar med allt
ifrån stora artister till lokala talanger som tagit plats på scenen. Sara är vår stora
arena för att visa upp kultur. Det finns många fler ställen där kultur skapas och
utvecklas. Nordanå har här en viktig roll som verkstad för kultur. I föreningar, på
fritidsgårdar, på bibliotek och på andra mötesplatser ska det alltid finnas plats
för lokal kultur. På våra mötesplatser träffas människor från olika samhällsklasser,
i olika åldrar och med olika bakgrund. Det är viktigt för att främja erfarenhets-
utbyten och överbrygga klyftor.  

En berikande fritid   
En rik fritid och god tillgång till friluftsliv är berikande för människan. Det finns
ett tydligt samband mellan en rik fritid och välmående. Vi vill ge alla möjlighet 
att delta oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Det är viktigt att avgifter 
hålls nere, att tillgängligheten säkerställs och att det ska vara enkelt att hitta till 
våra anläggningar och de aktiviteter som erbjuds. Föreningslivet är viktigt för 
att kunna erbjuda aktiviteter för alla, i hela kommunen. Här är idrottsrörelsen en 
viktig del, framför allt för barn och ungdomar



SATSNINGAR
Under mandatperioden vill vi  
Socialdemokrater arbeta för:

Principlöfte: Vi ska erbjuda en tillgänglig kultur och  
fritid i hela kommunen.

• Att skapa ett levande kultur- och föreningsområde  
på Nordanå.

• Att stötta de lokala kulturutövarna, fortsätta utveckla  
det lokala kulturlivet.

• Satsning på sporthallar. En ny hall för cheerleading  
och gymnastik. Minst en ny fullstor idrottshall i  
ytterområde samt en ny fullstor fotbollshall.

• Satsning på lovverksamhet för ungdomar och  
lotsverksamhet mot föreningslivet för meningsfull  
fritid för fler. 

• Investeringar i båtliv och besöksmål i kustmiljö.



”Jag längtar verkligen efter att det ska bli  
riktigt roligt på Nordanå. Området är otroligt  
vackert men kan bli så mycket mer levande.  

 
Ett kultur- och föreningsområde låter helt rätt,  

med Brunnsteatern kvar som kulturlokal!  
 

Kulturen är limmet mellan människorna i samhället.” 
 

Rickard Fräki - Byske S-förening”
SKELLEFTEÅ 

 

tar sjumilakliv


