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INLEDNING 

Måndag den 17 januari presenterade Allians för Umeå fyra arbetsgrupper med 
syfte att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda den gemensamma politiken 
med sikte på mandatperioden 2010-2014.  
Grupperna leds av de fyra respektive gruppledarna för varje alliansparti. I varje 
arbetsgrupp har det ingått två personer från varje alliansparti.   
Arbetsgruppen Kreativitet – Det kreativa Umeå med ett levande kultur och 
föreningesliv. Har genomfört 4 träffar samt dessutom träffat riksdagsledamot 
Anders Åkesson (c), ledamot av riksdagens kultururutskott.  

I arbetsgruppen har Centerpartiets gruppledare Sven-Olov Edvinsson varit 
ordförande och följande personer har ingått: 

Lennart Johansson   (M) 
 
Eva Westman Modig   (M) 

Charlotta Weinehall   (C) 
 
Anna-Karin Sjöstrand   (Fp) 

Jan-Olof Schöldström  (Fp) 
 
Per-Martin Jonasson   (Kd) 

Tomas Lidberg   (Kd) 

Ulrik Berg   (M)

Sekreterare i gruppen har varit Mattias Larsson (C). 

Syftet med arbetsgruppens arbete har varit att presentera konkreta politiska 
förslag med för att stärka den kreativa sektorn i Umeå, förbättra och underlätta 
för föreningar och kulturaktiva som önskar bidra till en kreativ och öppen 
kommun samt hur kommunen kan hjälpa de föreningar och andra aktörer som 
redan är verksamma inom sektorn.  
Förslagen kommer efter detta ligga till grund för Alliansens förslag till budget för 
2011-2012 samt till det kommunpolitiska valmanifestet för nästa mandatperiod.  
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SAMMANFATTNING  

Umeå kommuns kultur och föreningsliv ska vara en gränsöverskridande, öppen 
och demokratisk mötesplats som ger Umeås invånare en förhöjd livskvalitet. 
Medborgarnas intressen ska tillgodoses på bästa sätt i ett kultur- och föreningsliv 
som präglas av humanism och öppenhet, valfrihet och framåtanda och fungera 
som en mötesplats där erfarenheter kan bytas och kreativiteten flöda utan 
onödiga begränsningar.  

Barn och ungdomars fritid ska vara högt prioriterad och stimulera till att göra 
positiva val i livet, genom att utveckla intressen för fysiska aktiviteter och kreativt 
skapande i gemenskap med andra ungdomar. Där både visioner och aktiviteter 
formuleras och genomförs av ungdomar för och med ungdomar.  

Visionen är ett kultur- och föreningsliv i Umeå som blir ännu bättre på att skapa 
förutsättningar för att olika kulturella uttryck och fritidsformer kan komma till stånd 
och som bidrar till en ökad aktivitet bland barn och ungdomar och samtidigt 
uppmuntra ungdomars engagemang och initiativrikedom. 

Alliansen Umeå vill främja jämställdheten inom kultur och föreningslivet och se till 
att flickor och pojkar, kvinnor och män kan bedriva sin verksamhet på lika villkor. 
Stärka integrationen och samtidigt motverka rasism och främlingsfientlighet. 
Därtill också se över möjligheterna för fler att ta del av kultur, bättre villkor för 
professionella kulturskapare samt kulturskapares ersättning för sitt arbete. 

Förbättra förutsättningarna för filmen i Umeå  
Vi vill att umeborna ska få ett föreningsdrivet filmcentrum, där filmkulturen kan 
utvecklas, med filmer från hela världen och av skilda genrer. 

Kulturhuvudstad 2014 

Umeå i Sverige och Riga i Lettland blir Europeiska kulturhuvudstäder 2014. Det 
har varit en bred politisk uppslutning kring Umeås kandidatur. Alla förberedelser 
inför 2014 kommer att göras under kommande mandatperiod. Detta arbete har 
betydelse kultur- och föreningslivet, investeringar i Umeå, Umeås näringsliv och 
sättet att växa över huvudtaget. Alliansen Umeå kommer att fullt ut delta i 
förberedelsearbetet bl.a. genom gruppens förslag. 

• För våra Ungdomar, öppna upp kvartersgårdarna för 
föreningsverksamhet.  

• Bygg en träningshall för fotboll!  

• Stötta föreningar som önska driva egna anläggningar, värdesäkra 
investeringsbidraget!  
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• Skapa ett utvecklingscentrum för skidor i Umeå.  

• Skapa mötesplatser i stadsdelar och kommundelar. 

• Förbättra förutsättningarna för filmen i Umeå 

• Umeå har stora förutsättningar att utvecklas till den kompletta staden. Det 
innebär en bredd med tillgång till utbildning, industri, tjänsteföretag och 
förvaltning. Allians för Umeå står för följande satsningar på bildning: 
 
Fortsatt satsning på en bred folkbildning som syftar till att öka kontakter 
mellan människor och idéer. Avsikten är att hela tiden skapa möjligheter 
för individerna och bidra till att riva skranken i kunskapssamhället.  
 
Fortsatt uppmuntra Umeå som plats för en framåtsyftande 
kulturpedagogisk verksamhet för alla åldrar.  
 
Stimulera utvecklandet av en skapande skola inom hela grundskolan.  
 

Stadsplanering – Den kreativa staden. 
 
Umeå Kommun har ett ansvar att se till att kommunen som helhet men kanske 
framförallt tätorten utvecklas på att sådant sätt att kreativitetens möjligheter 
tillvaratas. Detta handlar inte bara om när kommunen själv bygger utan också 
när olika exploatörer vill bygga i Umeå. Bristen på Översiktsplan (ÖPL) bidrar till 
en adhoc-planering som inte är acceptabel.  
Nuvarande politiska majoritet tycks ha uppfattningen att fördjupade 
översiktsplaner är en förutsättning för den övergripande ÖPL. Detta är helt fel – 
det övergripande, kortfattade dokumentet ska ge vägledning om hur Umeå ska 
utvecklas, vilket senare konkretiseras i olika fördjupade översiktsplaner. 

En kreativ stad präglas av mångfald och möjligheter – Översiktsplanen ska 
vara det instrument som stimulerar och är tillåtande. 

Staden ska byggas på medborgarnas villkor, här ska finnas inbjudande 
mötesplatser och utrymme för såväl kultur och skapande som handel. Allians för 
Umeå ser fram emot den utveckling staden kan inspireras till med den nya 
arkitekthögskolan. Spännande, intresseväckande och funktionell design ska 
prägla Umeå. Vi ser också fram emot nyskapande arkitektur med träet som 
framträdande byggnadsmaterial. Viktigt är att staden inte byggs segregerat – 
olika upplåtelseformer i de olika bostadsområdena är en förutsättning för möten 
mellan människor. 
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I den stad som Alliansen Umeå vill åstadkomma, är Operaplan den piazza den är 
byggd för att vara, en kittlande och lekfull mötesplats, med möjlighet till såväl 
utställningar som föreställningar och performances året runt. 

Umeås kommersiella centrum behöver utvidgas. Alliansen Umeå vill 
åstadkomma en kreativ miljö längs Rådhusesplanaden, genom att skapa en 
boulevard, med trafiken i mitten och breda, inbjudande trottoarer, med plats för 
aktiviteter av olika slag. 

Besökare till Umeå har idag svårigheter att hitta den information om staden och 
dess omgivningar som Turistbyrån tillhandahåller. Inte minst anmärkningsvärt är 
att bilburna besökare inte lätt kan parkera i omedelbar anslutning till Turistbyrån. 
När busstationen flyttats efter att Botniabanan färdigställts, frigörs ett stort 
område där Turistbyrån med fördel kunde placeras; i närheten till såväl tåg som 
bussar och med parkeringsmöjligheter. Inom kvarteret ser vi gärna att det byggs 
bostäder. 

Ett Kulturens Hus ska skapas mellan Storgatan och kajen. Här ska kommersiella 
aktörer och föreningsliv mötas och här ska finnas utrymmen för kulturaktiviteter  
av olika slag. Huset ska byggas så att det är flexibelt och att innehållet kan 
förändras över tid. Här ska umeborna möta upplevelser av olika slag! 

En stad byggs inte enbart med gator och hus, gröna lungor i form av parker med 
möjligheter till utomhusaktiviteter är en nödvändighet för en tilltalade, kreativ 
stad. Vänortsparken ska även fortsättningsvis vara den internationella parken 
och vi vill återställa den med inslag från Umeås olika vänorter. Parken blir 
dessutom mer levande när den kompletterats med lekutrustning av olika slag. Så 
får Umeå äntligen den centrala lekplats som Kommunfullmäktige beslutat om för 
många år sedan! 

Föreningslivet - Kreativitetens hybridmotor  

Föreningslivet är på alla sätt motorn i den kreativa kommunen! 
Detta oavsett om vi pratar om Kulturföreningen som ger sina medlemmar 
möjlighet att repetera med riktiga instrument, Idrottsföreningen som ger 
ungdomar nöjlighet att idrotta. Eller Bygdegårdsföreningen som tillhandahåller 
lokaler i vilka man kan samlas över en studiecirkel. 
 
Utan aktiva och vitala föreningar så faller alla kommunala planer platt till 
marken. 
 
Här är det viktigt att kommunen på alla sätt arbetar med att stötta det befintliga 
föreningslivet. En förening som somnat in kräver oerhört stora insatser för att 
återväckas till liv igen. 
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Ett viktigt arbete i detta är investeringsstödet som föreningar kan söka det får inte 
urholkas. 

En växande stad med ett växande föreningsliv behöver nya lokaler, här anser 
Alliansen Umeå att det är hög tid att den sedan länge planerade träningshallen 
för fotboll blir verklighet.  

Samtidigt är det viktigt att man hela tiden är lyhörd och stöttar de som önskar 
starta en ny verksamhet i föreningsform. Väldigt viktigt är det också att 
kommunen tillgodoser behovet av möteslokaler runt om i hela kommunen, det 
gäller alla former av möten från Basket till Bridge.  

Världen förändras och så gör även föreningslivet i Umeå. 

• För våra Ungdomar, öppna upp kvartersgårdarna för 
föreningsverksamhet.  

• Träningshall för fotboll!  

• Stötta föreningar som önska driva egna anläggningar, värdesäkra 
investeringsbidraget!  

• Skapa ett utvecklingscentrum för skidor i Umeå.  

• Skapa mötesplatser i stadsdelar och kommundelar. 
 

Kunskap och bildning – Umeås viktigaste kännetecken 

Humanism kännetecknas av synen på människan som både ansvarsfull och 
frihetslängtande. Individens rätt begränsas bara av andra individers lika rätt. Ett 
kreativt samhälle är ett samhälle som uppskattar bildning. Bildning på alla plan 
och i alla skeenden i livet, från det unga barnet till den mogne pensionären. 
Bildning skapas på olika sätt bl.a. från lärande och erfarenheter från 
ungdomsskolan och utbildning i vuxen ålder. Tillgången till kunskap skapas via 
skolan, yrkesutbildningar och högre utbildning och forskning men även via den 
fria folkbildningen inom studieförbunden, kulturen och media. 

• Umeå har stora förutsättningar att utvecklas till den kompletta staden. Det 
innebär en bredd med tillgång till utbildning, industri, tjänsteföretag och 
förvaltning. Allians för Umeå står för följande satsningar på bildning.  

• Fortsatt satsning på en bred folkbildning som syftar till att öka kontakter 
mellan människor och idéer. Avsikten är att hela tiden skapa möjligheter 
för individerna och bidra till att riva skranken i kunskapssamhället.  
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• Fortsatt uppmuntra Umeå som plats för en framåtsyftande 
kulturpedagogisk verksamhet för alla åldrar.  

• Stimulera utvecklandet av en skapande skola inom hela grundskolan.  

• Skapa förutsättningar för möten mellan olika kunskapsområden och 
kulturyttringar 

 

Möjligheterna – Kreativitetens såbädd 

Vi behöver alla möjligheter, möjligheter kan vara både något som faller över oss, 
men att tro på endast denna typ av slumpartade möjligheter räcker inte. 

Kommunen kan genom ett strukturerat arbetssätt skapa ett antal möjligheter i 
Umeå och därigenom hjälpa slumpen på traven. 

Inte minst viktig är att Umeå Kommun agerar på ett sådant sätt att man skapar 
långsiktiga ekonomiska spelregler för de kulturaktiva.  
Där kan exempelvis ett kommunalt initiativ för att underlätta egenanställning vara 
ett sätt att stimulera den kreativa sektorn. 

Umeå Kommun skall stödja och underlätta mötesplatser för ”goda idéer”. Det är 
viktigt i en växande stad som Umeå att kreativa idéer inte försvinner i mängden 
utan kan komma oss alla tillgodo. Det finns många aktörer så som Krenova, 
konstnärligt campus, museet mm, som kan bidra med ”inspel” i den dynamiska 
miljö som dessa mötesplatser kan skapa. Viktigt är att i dessa kreativa miljöer 
även ta med entreprenörerna och de som lever på sin kreativitet för att skapa bra 
förutsättningar för att de skall lyckas. 

Vi behöver i Umeå en strategi för våra Närbesöksmål där vi visar på vår historia. 
Modern teknik skall användas för att underlättar för de som vill uppleva och se 
det som Umeå har att erbjuda. Med en mer tillgänglig Turistbyrå så skulle detta 
gå att skapa. Man skall kunna komma med bil och husvagn till Turistbyrån. 

Bibliotekets viktiga roll att dra människor till centrum är en möjlighet att använda 
som stomme för affärsverksamhet. Det kan skapas en ett gemensamt 
affärscentra med affärer och bibliotek på nuvarande plats eller på annan plats i 
centrum. Viktigt är att biblioteket skall vara en del av ett attraktivt centrum. 

Ett viktigt område är Gammlia och Gammliavallen som har en stor potential att bli 
ett gemensamt upplevelse och rekreationsområde. Området måste utvecklas och 
länkas ihop så att attraktionskraften ökar och kompletteras med nya 
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verksamheter för att motsvara och överträffa det besökaren förväntar sig. En 
viktig faktor i en sådan utveckling är att släppa in fler entreprenörer på området. 

Umeå kommun skall vara en kreativ stad med kreativa människor. Det är en 
förutsättning för Umeås framgång. Vi i Alliansen Umeå vill ge de 
förutsättningarna till Umeåborna, entreprenörerna, kreatörerna och skapa en 
kultur att förverkliga den kreativa staden. 
 
Mångfalden – Kreativitetens inspirationskälla 

En kommun som vill ligga i framkant i utvecklingen präglas av en öppenhet 
till mångfald så att alla får en chans att komma till tals och utvecklas men också 
själv bidra till utvecklingen. Oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund måste alla 
medborgare få utrymme. Det är i denna kulturella blandning som de allra mest 
ädla saker kan skapas. 

Ett mångkulturellt samhälle berikar alla religiös mångfald är en möjlighet, 
inte ett hinder 

Mångfald är mycket mer än bara etnicitet, den gör att vi också lär oss ta hänsyn 
till varje människas sexuella läggning, eventuella funktionshinder och de 
inhemska minoriteterna i vårt samhälle för att låta kreativiteten flöda för alla 
medborgares bästa. 

Filmen i Umeå ett exempel på bristande mångfald. Som det är idag så har SF 
nästintill monopol på Film i Umeå 

Alliansen Umeå vill förbättra förutsättningarna för filmen i Umeå  
Det finns ett stort intresse hos umeborna för att ha tillgång till ett brett filmutbud 
på bio. Det finns även ett stort kunnande om film, liksom föreningar med intresse 
för att visa filmer som det nu inte finns möjlighet att visa i biografsalong.  
Teknikens utveckling med digitala projektorer ger helt nya förutsättningar för 
distribution och visning av ett globalt filmutbud. 
Vi vill att umeborna ska få ett föreningsdrivet filmcentrum, där filmkulturen kan 
utvecklas, med filmer från hela världen och av skilda genrer. 
Ett sätt att verka för mångfald på många plan. 
 

Utanför Kommunens möjligheter – Kreativitet på riktigt 
 
Oavsett vad vi vill och önskar så kan inte Umeå Kommun lösa alla problem som 
finns, mycket av det som händer och sker ligger utanför kommunens 
beslutskompetens. Därför måste kommunen i alla lägen agera som en 
professionell partner och på alla sätt uppmuntra de som vill utveckla Umeå, och 
kommer med nya idéer. 



 

 Maj 2010.  

 

 

 

 SID 9 (12) 

 
 

Det finns ett antal frågor där Umeå kommun kan agera trots att man inte sitter 
inne med hela lösningen men ett aktivt agerande från kommunen skulle nog 
kunna bidra till bra lösningar. 

• Sverige har extremt låg sponsring till kulturen, kan man göra någonting åt 
detta? 

• I Sverige är körerna den kulturyttring som samlar flest aktiva, hur lyfter vi 
detta i Umeå? 

• Kyrkan är den största arenan för kulturaktiviteter, kan man samarbeta? 

• Studieförbunden är den största förmedlaren av kultur hur utvecklar vi det? 

 

Ett axplock av regeringens satsningar. 

Sverige har fått en ny kulturpolitik för första gången på 13 år.  
Den nya inriktningen ska ge fler tillgång till kultur och öka möjligheten till eget 
skapande. 
 
Den nya kulturpolitiken ska stärka kulturens roll i samhället. Större hänsyn ska 
tas till teknikutvecklingen och internationaliseringen. Nya nationella kulturpolitiska 
mål har slagits fast som bland annat handlar om ökad tillgänglighet och om att 
garantera barns och ungas rätt till kultur. 
 
Kulturutredningen väckte debatt, det har tagit lång tid att utforma den nya 
politiken.  
Redan 2007 tillsatte regeringen en kulturutredning, som lämnade sitt förslag i 
februari 2009. Det väckte stort engagemang i hela landet och livlig debatt, inte 
minst bland kulturutövare och i medierna. 
Kulturdepartementet ansvarade för att driva en öppen arbetsprocess där 
allaröster – för och emot – skulle få höras. 
Utredarens förslag till ny kulturpolitik skickades ut till hundratals berörda och alla 
synpunkter och förslag till ändringar, så kallade remissvar, lades ut på webben. 

Svaren kom både från tunga instanser som Kungliga biblioteket och Svenska 
Filminstitutet, men också från ideella föreningar och fria grupper. 
Ett nätverk av kulturarbetare kontaktades tusentals kulturutövare – skådespelare, 
regissörer, musiker och konstnärer – med frågan om hur Sverige ska bli ett 
världsledande kulturland.  
Svaren samlades i den så kallade Skuggutredningen. 
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När det slutliga förslaget till en ny kulturpolitik utformades tog 
Kulturdepartementet del av alla synpunkter, såväl positiva som negativa. 

 
En ny kulturpolitik tar form 

Den 16 december 2009 antog riksdagen regeringens förslag om en ny 
kulturpolitik. 
Därmed kunde arbetet börja med att genomföra den nya politiken och gå från ord 
till handling. Det gäller både på Kulturdepartementet och ute i samhället på allt 
från kulturinstitutioner till skolor och myndigheter. 

 

 

Portföljmodellen 
 
En ny modell är på väg för hur statens pengar till kulturen ska fördelas till 
kulturaktörer runt om i landet. Det handlar om att stärka samspelet mellan stat, 
kommuner och landsting. 

Grundtanken är att besluten ska fattas närmare medborgarna.  

Kulturpolitiska mål 

Sveriges kulturpolitiska mål är grunden för kulturpolitiken. De ska leda och 
inspirera både statens, kommunernas och landstingens kulturpolitiska beslut. 
Sådana mål fastställdes första gången 1974 och mindre justeringar gjordes 
1996. Med de nya målen, som slagits fast av riksdagen, vill regeringen skapa 
bättre förutsättningar för kulturen att påverka samhällsutvecklingen och möta 
möjligheter och utmaningar. Kulturens egenvärde och oberoende, 
medborgarperspektivet och kulturens roll i samhället betonas på ett tydligare sätt 
än tidigare. 
 
Följande mål ska gälla för kulturpolitiken 

• Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund.  

• Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.  

• Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling. 
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För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor.  

• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.  

• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 

• Främja internationellt och inter-kulturellt utbyte och samverkan.  

• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

 
 

275 miljoner extra 

Från 2007 har sammanlagt 275 miljoner kronor extra avsatts till kultursektorn. 
Pengarna går till fortsatt prioritering av barn- och ungdomskultur, förbättrade 
förutsättningar för vården av kulturarvet och verksamheten vid 
kulturinstitutionerna, bättre villkor för scenkonstnärer samt långsiktig satsning på 
Museerna. 

Mer till museerna 

Museerna behöver tydliga och långsiktiga villkor för att vårda och visa 
kulturarvet, och därför tillförs museisektorn 40 miljoner kronor extra från och med 
2009. Den satsningen innebär att anslagen till museerna hittills under 
mandatperioden har ökat med mer än 100 miljoner kronor. Den digitala 
utvecklingen ger också arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella samlingar helt 
nya möjligheter att ge medborgare och forskare tillgång till kulturarvet och 
forskningsmaterial. 

Ett antal myndigheter och institutioner fick därför 2009 i uppdrag av regeringen 
att lämna underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång 
och digitalt bevarande. Bland de institutioner som fått detta uppdrag finns: 
Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet och Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket. Uppdraget ska redovisas i april 2010. 

Elitsatsning inom idrotten 

En flerårig samlad förbundsövergripande och behovsprövad elitsatsning inom 
svensk idrott ska ge stora talanger bättre förutsättningar att satsa på sin idrott. 



 

 Maj 2010.  

 

 

 

 SID 12 (12) 

 
 

Regeringen godkände 2009 Sveriges Riksidrottsförbunds ansökan om att göra 
en förbundsövergripande elitsatsning. 

Den fleråriga satsningen uppgår till nära 135 miljoner kronor. 

Kulturella och kreativa näringar 

Kultur, konstnärligt skapande och design är viktiga verktyg för tillväxt och 
konkurrenskraft. Därför beslutade regeringen 2009 om insatser för att stärka 
utvecklingen inom de kulturella och kreativa näringarna. En handlingsplan ska 
bidra till utvecklingen av entreprenörskap och företagande inom kulturella och 
kreativa näringar, liksom samverkan mellan kultur och näringsliv. Satsningen 
omfattar totalt 73 miljoner kronor och pågår under 2009–2012. 

 

 

Idrottslyftet 

Idrottslyftet vill öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och 
utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete 
ska utgå från ett jämställdhets-och jämlikhetsperspektiv. Alla 
distriktsidrottsförbund och en del specialidrottsförbund fördelar resurser och 
stödjer på olika sätt idrottsföreningars samverkan med skolan, gärna med fokus 
på högstadie och gymnasienivå.  
Sammanlagt satsas 500 miljoner kronor per år i fyra år och fokus har hittills legat 
på att: 

• Utveckla förbund och föreningar 

• Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer 

• Rekrytera och utveckla ledare 

• Samverka med skolan. 


