Alla tillsammans

- bostadsområdet som grund för
medskapande processer i samhällsbyggandet
Läs mer
Statens Folkhälsoinstituts material:
WHO:s kommission kallad ”Marmotkommissionen” och dess rapport ”Utjämna skillnaderna inom
en generation”. Läs den på
www.fhi.se

Bostadsområdet har stor betydelse för hur människor mår och det är
många aktörer som tillsammans bidrar till god sammanhållning, trygghet och stolthet över sin stadsdel eller by. Luleå ska vara känd som en
trygg och levande kommun där människor är delaktiga och mångfald är
en tillgång. Begreppet mångfald innebär här att ta tillvara den mosaik av
bakgrunder, religioner, etniska tillhörigheter, åldrar, kön, sexuella läggningar, funktionsnedsättningar och värderingar som finns i kommunen.
Läs mer om mötesplatser i program B, Rum för möten.

Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Nämnder och styrelser ska arbeta gemensamt för utvecklingen av stadsdelar/samlande byar. Det handlar både om att stärka identiteten och det
unika i varje stadsdel/samlande by samt att främja den sociala sammanhållningen. De resurser och behov som respektive stadsdel/samlande by
har, ska vara känt av alla kommunens verksamheter som agerar utifrån
det. Det handlar om allt från planering av bostäder, infrastruktur, social
service, mötesplatser till att boende blir sedda och bekräftade och har
möjligheter att göra sin röst hörd. Det ger förutsättningar för trygghet och
en hälsa på lika villkor.
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Nämnder och styrelser ska ta gemensamt ansvar och arbeta tillsammans
med utvecklingen av respektive stadsdel/samlande by. Utvecklingsplaner
som bygger på historia, nutid och framtid ska tas fram. Planerna bör ha
ett hållbarhetsperspektiv och beakta såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För att följa utvecklingen i stadsdelen/samlande byn bör
kommunala utvecklingsgrupper tydliggöras och fungera som en länk till
stadsdelen/samlande byn. Likvärdiga förutsättningar för alla Luleåbor
skapas genom socioekonomiska viktningar där vissa stadsdelar/samlande
byar ibland prioriteras framför andra. Kunskaper om hälsans fördelning i
Luleå och i respektive stadsdel/samlande by utgör underlag för samtliga
nämnders och styrelsers ställningstagande.

Ordlista
Med stadsdel/samlande by avses
den indelning som gjorts i Program
D - ”Plats för mer - Luleå stads- och
landsbygd” med stadsdelar och
Råneå samt Persön och Antnäs som
samlande byar.

Trygghet och tillit ska skapas genom att alla ges möjlighet att delta och
kunna påverka sin omgivning. Arbets- och förhållningssätt ska därför
vara medskapande, respektfullt och inbjudande och utformas så att alla,
även grupper som inte annars kommer till tals, kan delta.
Det civila samhället och andra som är lokalt engagerade är en resurs som
ska tas tillvara. Ju fler som är engagerade desto bättre blir sammanhållningen, gemenskapen och tryggheten ökar. Ett mer flexibelt nyttjande av
kommunala lokaler medverkar till en utveckling av stadsdelen/samlande
by.
Den fysiska skötseln av stadsdelen/samlande byn ska vara bra, vilket i
stor utsträckning bidrar till trivsel, trygghet och stolthet.
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Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

Påverkan
Olika befolkningsgrupper
har gynnats.

•

Utarbeta lokala utvecklingsplaner för stadsdelar/samlande byar där
kommunens alla verksamheter deltar. Tydliggöra ansvar och struktur
samt förmedla/återkoppla kunskap och erfarenheter av arbetet med
dessa planer.

Ökade möjligheter för
människor att påverka sitt
eget liv och sin omgivning.

•

Ta hänsyn till socioekonomiska faktorer vid prioriteringar av resurser.

•

Använda nationell kunskap och erfarenhet om åtgärder för en jämlikare hälsa. Samarbeta med forskare för att hitta en ”Luleåmodell”.

Bidragit till en hälsa på
lika villkor.

•

Stödja och utveckla samarbetet med det civila samhället i respektive
stadsdel/samlande by och andra viktiga aktörer för området.

•

Utveckla arbetet med samhällsinformation, kommunal service och former för dialog med medborgarna i respektive stadsdel/samlande by.

•

Nyttja kommunala lokaler bättre genom att medborgarna kan använda dem under tider då de inte används. Minst en samlingslokal ska
vara tillgänglig för medborgarna i varje stadsdel/samlande by.

Olika gruppers sociala liv
har ökat.

Ökad trygghet och trivsel.
Luleås attraktionskraft
som stad för boende och
besökare har ökat.
Starkare sociala nätverk
och föreningsliv.
Några stadsdelar/byar
kan uppleva sig som
förbisedda.
Läs mer i bilaga 2
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