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KALLSELSE
Datum
2020-11-09

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde
Datum och tid: 2020-11-16 klockan 16.00
Plats: Landsort och Teams
Vid förhinder kontakta: Åsa Urberg, nämndsekreterare
asa.urberg@nynashamn.se

_______________________
Maria Gard Günster (C)
Ordförande

______________________
Åsa Urberg
Sekreterare
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2020/0038/061-2

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen

Beslutsinstans

Åsa Urberg

Kultur- och fritidsnämnden

E-post: Asa.Urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Medborgarförslag - Drive-in-bio på Estö
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgarförslaget inkom till Nynäshamns kommun i april 2020 och delegerades av
Kommunfullmäktige till Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-10 § 60/20.

Ärendet
Förslagsställaren föreslår att det ska finnas en drive-in-bio på Estö IP under den tid som Bio vågen
är stängd.

Förvaltningens bedömning
Filmvisningar som sker vid allmänna sammankomster är enligt lagens mening offentliga. Det krävs
tillstånd från rättighetsinnehavaren och tillstånd från Statens medieråd. Till en drive-in-visning med
upp till 50 bilar låg kostnaden förra året på 2 250 kr och för 50-99 bilar 4 050 kr. På det tillkommer
en hel del andra utgifter och insatser.
Grusplanen på Estö IP är stor men har endast en in- och utfart. För att garantera säkerhet och få
det att fungera logistiskt krävs parkeringspersonal. Det behövs en vädertålig projektor och en
filmduk som sitter högre än en vanlig filmduk, ofta på en rigg. Ofta brukar FM-sändare användas så
att besökarna kan ansluta ljudet till bilarnas radios vilket kräver även tekniskt kunnig personal på
plats vid eventuella missöden. Det är också populärt med försäljning av popcorn, godis och läsk,
något som i så fall även det kräver personal både under föreställningen och efter, för städning.
Sammantaget är arrangemanget för omfattande och för dyrt för kultur- och fritidsnämndens budget.
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Drive-in-bio på Estö, Dnr: KFN/2020/0038/061

Skickas till
KSF, MSF, Akten, Förslagsställaren
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2020/0039/061-2

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarförslag - En badstege till bryggan vid 1:a
Pumpviken
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. avslå förslaget

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått ett medborgarförslag delegerat till sig från Kommunfullmäktige
2020-06-10 § 60/20.

Ärendet
Förslagsställaren föreslår att det ska placeras en badstege på bryggan vid 1:a Pumpviken.

Förvaltningens bedömning

I Nynäshamns kommun finns det fem friluftsbad som är utrustade med bryggor,
livräddningsredskap, och som underhålls flera gånger om året: Nickstabadet, Hamnviksbadet,
Grindsjön, Rangstabadet och Marsta badplats.
Utöver dessa finns det en mängd olika ställen att bada på.
Bryggan, som inte ligger i anslutning till stranden, finns på kommunens mark, och vägen dit går på
en grusgång som underhålls tillsammans med övriga grusgångar och vägar i området.
Grundbyggnaden av betong är troligtvis från början avsedd för militär båttrafik under 40-talet.
Träkonstruktionen ovanpå är i dåligt skick, flera spikar sticker upp och plankor har lossnat. De
platsbyggda bänkarna är också trasiga.
Marken vid och runt 1:a Pumpviken tillhör Nynäshamns kommuns mark- och exploateringsenhet.
De menar att det måste vara ekonomiskt försvarbart att anlägga och underhålla en badplats.
Kultur- och fritidsavdelningen kan se att det behövs mer än en badstege. Det ska också finnas en
livboj, vattenprover ska tas före säsong, och bryggan måste underhållas.
I och med det kan kultur- och fritidsavdelningen inte se att bryggan har potential att uppfylla
kriterierna för badplats i nuläget.
_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Badstege i 1:a Pumpviken

Skickas till

KSF, Akten, Förslagsställaren

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2020/0047/200-3

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på internremiss - Riktlinjer för hållbart byggande
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anta kultur- och fritidsavdelningens svar som sitt eget och överlämna till
kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelseförvaltningen fått en internremiss, ”Riktlinjer för
hållbart byggande”, att besvara senast den 30 november 2020.

Ärendet

Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande riktar sig till samhällsbyggnads-projekt som
genomförs i kommunen. Riktlinjerna går efter remissrunda upp till Kommunfullmäktige för beslut.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen har tagit del av remissen och har en synpunkt att lämna.
Under rubriken Social hållbarhet i riktlinjerna sid 3, står det att ”Vidare ska en social hållbart byggd
miljö ge en god och hälsosam livsmiljö, skönhetsupplevelser, trygghet och trevnad”.
Enligt ”Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun”, antagna
av Kommunfullmäktige den 14 mars 2018 § 45, ska enprocentregeln för gestaltning av offentiga
miljöer följas. Regeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av
fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig
gestaltning.
Regeln är viktig i syfte att bidra till var och ens rätt att njuta av konst, vilket står inskrivet i FNs
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 27. Platsspecifik konst kan nå ut till
medborgare som annars inte aktivt söker sig till konstupplevelser.
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att regeln omnämns i riktlinjerna.
_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
förvaltningschef

Beslutsunderlag
Internremiss – Riktlinjer för hållbart byggande
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0047/200-2
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun

Skickas till

KSF, MSF, Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-09-09

Sida 1(2)
Diarienummer
KFN/2020/0034/730-5

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen

Beslutsinstans

Åsa Urberg

Kultur- och fritidsnämnden

E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Tjänsteutlåtande Kulturprogram för Nynäshamns kommun
2021-2024
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godta kultur- och fritidsavdelningens bedömning och revidering som sin egen
2. överlämna Kulturprogram för Nynäshamns kommun till Kommunfullmäktige för beslut

Sammanfattning
Efter att Kulturprogram för Nynäshamns kommun varit ute på remiss, har nu kultur- och
fritidsavdelningen sammanställt svaren och arbetat fram en ny version att skicka till
Kommunfullmäktige för beslut.
Kultur- och fritidsavdelningen har ändrat benämningen på programmet till Kulturprogram istället för
Kulturpolitiskt program. Det är av två anledningar. Dels för att det ska uppfattas inkluderande för
alla medborgare och inte framstå enbart som ett politiskt dokument. Men även för att det samtidigt
har tagits fram ett Idrottsprogram.
Programmet har inte längre någon tidsatt gräns och kan revideras vid behov.
Kultur- och fritidsavdelningen betonar skillnaden mellan program och plan enligt antagen
dokumenthierarki, där program ska vara av vägledande karaktär. Avsikten med Kulturprogrammet
är att skapa en ram för kommunens arbete med kultur, inte detaljstyra det. Programmet knyts till
mål- och budgetarbetet på så sätt att mål och aktiviteter i nämndernas verksamhetsplaner tar
hänsyn till den ramen.
Tilläggas bör också att dokumentet inte kommer att se ut som det gör i bild och form, utan ska
lämnas till en av kommunens upphandlade layoutbyråer.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömningar
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit del av yttranden och synpunkter och kommenterar här de
största förändringana i programmet som gjorts sedan förra versionen. Synpunkter och förslag är
kursiverade. Det tidigare stycket om Utvecklingsområden har tagits bort.

Kommunstyrelsen vill veta vilken roll de nationella målen har för Nynäshamns kommun eller vilken
roll de haft vid framtagandet av programmet.
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit ställning till ”Allas möjlighet till kulturupplevelser”, genom att
uttrycka kulturell mångfald och tillgänglighet för alla.
För att ”Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse” tror avdelningen på samverkan mellan olika
föreningar, konstnärer, skola och äldreomsorg med mera.
”Ett levande kulturarvs bevarande och utveckling” finns inskrivet i programmet och inkluderar både
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lokala traditioner som tidigare och pågående kulturell aktivitet.
Det framgår också att Nynäshamns kommun kan ”främja internationella och interkulturella utbyten
och samverkan” genom att arbeta för en mångfald av kulturverksamhet, utöka
kommunikationsinsatserna i socioekonomiskt svaga områden samt lyfta fram minoritetskulturer.
Slutligen uppmärksammas ”barn och ungas rätt till kultur” genom att en ny formulering om
Barnkonventionen vävs in i den nya versionen av programmet.

Kommunstyrelsen kommenterar att det under rubriken Bidrag anges att privatpersoner kan söka
bidrag. De finner detta problematiskt då det i 2 kap. 1 § Kommunallagen (2017:725) står att en
kommun får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse. Att understödja enskild
har i praxis inte bedömts som en angelägenhet av allmänt intresse och därför bör inte bidrag utges
till privatpersoner.
Kultur- och fritidsavdelningen anser att målet med kommunens stöd till kultur- och fritidsverksamhet
i form av evenemangsstöd ska vara ett så brett och allsidigt utbud av kulturarrangemang som
möjligt. Detaljer i stödformen kommer att konkretiseras i samband med att förslag till nya regler
slutligen tas fram. Programmet ska inte styra reglerna på detaljnivå och har därför omformulerats.

Kommunstyrelsen vill se ett tydliggörande av kopplingen till Mål och budget.
Kultur- och fritidsavdelningen håller med om att kopplingen är otydlig. Kulturprogrammet knyter an
till nämndmålet Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, och till prioritering
om satsning på ett brett utbud för invånarna. Då endast tre övergripande mål presenterats i aktuell
Mål och budget, bör Kulturprogrammet tillsvidare ses som ett komplement till detta.

Barn- och utbildningsnämnden lämnar några synpunkter i sitt yttrande. De vill se en tydligare
förklaring gällande kultur som begrepp.
Kultur- och fritidsavdelningen har skrivit en tydligare definition av begreppet.

Vidare anser barn- och utbildningsnämnden att Barnkonventionen bör lyftas fram som en central del
i programmet.
Kultur- och fritidsavdelningen har lagt till Barnkonventionen, Diskrimineringslagen samt lag om de
nationella minoriteterna under rubrik Kulturprogram.

Sorundanet anser att Kulturprogrammet saknar mål om likvärdighet mellan kommundelarna. Kulturoch fritidsavdelningen har förtydligat att det är hela kommunen som avses i programmets alla
punkter.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
Kulturprogram för Nynäshamns kommun

Skickas till
KSF, Akten, Föreningar, alla nämnder

_____________________
Hans-Martin Akleye
Kultur- och fritidschef
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Inledning
Kulturutbudet påverkar på många sätt en plats utveckling. Det bidrar till att skapa välbefinnande,
hälsa, social utveckling, identitet, tillhörighet och mycket mer.
Nynäshamns kommun är rik på kulturella resurser. Föreningar, studieförbund och andra
kulturaktörer arrangerar en mängd olika aktiviteter och bidrar till ett starkt kulturliv i kommunen.
I kommunen finns också ett kulturarv väl värt att bevara, förmedla och utveckla.
Nynäshamns kommuns Kulturprogram är en vägledning för det långsiktiga arbetet med kulturen i
kommunen. Syftet med arbetet är att stärka föreningsliv och privata aktörer, erbjuda aktiviteter för
fler invånare i alla åldrar samt erbjuda en aktiv fritid för alla barn och unga. Genom ett
kulturprogram skapar kommunen inriktningar och former för att i samarbete och samförstånd kunna
främja en positiv utveckling under kommande år.

Kulturprogram
Kultur handlar om människans behov av att uttrycka sig, om att uppleva och om att tillhöra ett
sammanhang. Kulturen och dess mångfald av uttryck spelar en viktig roll för såväl individens som
hela samhällets utveckling. Den ska vara tillgänglig för oss som kommuninvånare oberoende av vilka
vi är, var vi bor och vilken ekonomi vi har.
Kulturbegreppet i sig kan vara omfattande och samtidigt uteslutande. Det innehåller till exempel
konstarterna teater, film, dans, litteratur, bildkonst och musik. Sådana konstformer odlar ofta
känslor av gemenskap och skapar nya, positivt laddade möten mellan människor. Men då och då tar
nya kulturyttringar form och det är inte alltid de tas emot som kultur förrän efter lång tid.
Nynäshamns kommun bör sträva efter att hålla en så öppen och välkomnande syn på kultur som
möjligt.
Ett program ska enligt Nynäshamns kommuns definition innehålla långsiktiga avsikter för ett visst
område, i det här fallet verksamhetsmässigt. Programmet är vägledande för beslut och styrning,
men tar inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder. Ett program berör
ofta flera nämnder och i vissa fall även andra organisationer. Program antas av kommunfullmäktige.
Programmets medborgarperspektiv ger både invånare och besökare möjlighet att uppleva och utöva
kultur i Nynäshamns kommun året om. Det innefattar också ett levande kulturarv.
Inom varje prioriterat område i programmet ska särskild hänsyn tas till de sju
diskrimineringsgrunder som omfattas av Diskrimineringslagen (2008:567).
Enligt lag om de nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska de nationella
minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige främjas. Barns utveckling av en
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
Hänsyn till Barnkonventionen (2018:1197) ska alltid prioriteras. Beslut inom kulturområdet ska alltid
följa Barnkonventionens grundprinciper enligt artiklarna 2, 3, 6 och 12 och 31.
Kulturprogrammet revideras vid behov på initiativ av förvaltning eller politik.
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Nationella kulturpolitiska mål
Kulturprogram för Nynäshamns kommun lutar sig mot de nationella kulturpolitiska målen.
Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå de kulturpolitiska
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 och utvecklas,

-

främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, och

-

särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Stöd till kulturverksamhet
Kulturaktörer i Nynäshamns kommun kan söka olika former av stöd för aktiviteter, deltagare och
evenemang. Regler för stöd till kulturverksamhet ska vara förenligt med kulturprogrammets innehåll.
Det innebär att reglerna vid behov ska revideras om kulturprogrammet förändras.

Vision

Kulturen i Nynäshamns kommun skapar mångfald,
identitet och livskvalitet
Värderingar
En levande kultur möjliggör möten mellan olika grupper av människor och bidrar till demokrati och
ansvarstagande kommuninvånare. Kultur kan främja utbyte av åsikter, skapa sociala plattformar
utanför stereotypa grupperingar och öka yttrandefriheten.
I Demokratiutredningen från 2014 kan man läsa följande:
”Genom ett fritt kulturliv kan tankar, känslor och åsikter komma till uttryck som inte kan fångas inom kulturens
formella institutioner. Kulturen spelar en avgörande roll för att utmana invanda normer och tankebanor, skildra
olika perspektiv av samhället, stimulera ett demokratiskt engagemang och för att odla en demokratisk
samhällsanda.”
Vår Vision är skapad utifrån följande värderingar:
Mångfald innebär att ett samhälle består av människor med olika etniska tillhörigheter, religioner
eller andra trosuppfattningar, olika kön, könsöverskridande identiteter eller uttryck,
funktionsnedsättningar, sexuella läggningar och i olika ålder. Därmed får vi en rikedom av uttryck
som berikar vår samtid.
Våra identiteter kan berikas i mötet med kultur. Vi kan se oss själva på ett nytt sätt och ibland
kan våra fördomar mot andra minska eller till och med försvinna.
Den lokala kulturen stärker även kommunens identitet och ökar därmed attraktionskraften.
Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. Kultur stärker livskvalitén
genom att skapa ett djupare livsinnehåll och sammanhang. Kultur kan bland annat användas i det
hälsofrämjande arbetet på många sätt till exempel som ett komplement inom den medicinska
vården.
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Prioriterade områden
Tillsammans för kulturen
Det går inte att nog understryka vikten av ett gott samarbete mellan kommunorganisationen och
kommunens övriga kulturaktörer. Nynäshamns kommun ordnar forum och kulturdagar som är
populära tilldragelser. Men det finns också ett ökande behov av att utveckla kopplingen mellan
näringsliv, turism och kultur. Vid sidan av offentliga verksamheter och aktiviteter finns det också ett
kulturellt liv som kanske inte alltid får den uppmärksamhet som den förtjänar.
Fördelningen av stöd till kulturaktörer ska vara rättvis och stödja aktörernas utveckling inom sina
områden, i sitt skapande av upplevelser och i sitt demokratiarbete.
Kommuninvånarna upplever att kulturlivet präglas av hög kvalitet, mångfald och olika
mötesplatser genom att:
•

kulturaktörer får goda möjligheter att etablera sig och utvecklas

•

det finns möjlighet att delta i forum för kulturella utbyten

•

erbjudas en mångfald av kulturverksamhet

•

rum för kultur tillgängliggörs

Barn och ungas kulturella utveckling
Kulturella upplevelser utvecklar förmågan att uppleva, förstå, avläsa och uttrycka känslor.
De kulturella språken inom olika konstformer ger utökade möjligheter att uttrycka sig individuellt.
Det är därför avgörande att alla barn erbjuds en mångfald kulturella uttryckssätt så tidigt som
möjligt för att på så sätt sänka trösklarna till kulturens värld.
Genom skola och förskola når man alla barn. Biblioteket samverkar med skola och förskola genom
läsinspirerande aktiviteter riktade till barn via bibliotekarier och bibliotekspedagog. Aktiviteterna äger
rum såväl i skolorna som på kommunens bibliotek eller via Kulturbusssen. Förskolorna får
återkommande bokleveranser samt kompetensutveckling från biblioteken. UNG Fritid når de lite
äldre barnen efter skoltid och erbjuder en variation av kulturaktiviteter för och av ungdomar.
I Kulturskolan stimuleras eleverna av olika konstformer. Eleverna får också ta del av professionella
kulturyttringar och skolan arbetar kontinuerligt med att skapa goda relationer till andra kulturaktörer
i närsamhället. På så vis blir eleverna väl förberedda för ett framtida kulturutövande.
Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att utöva och uppleva kultur genom att:
•

goda samarbeten utvecklas mellan kultur- och fritid, kulturskola, förskola, grundskola,
särskola, gymnasium och Campus Nynäshamn

•

kulturen är tillgänglig för alla

•

kommunikationsinsatserna utökas i socioekonomiskt svaga områden
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Kultur hela livet
Ett kulturellt rikt liv ger upplevelse av bättre hälsa. Kulturellt utövande och deltagande skapar också
ett bredare socialt sammanhang och bidrar till större meningsfullhet. Men äldre personer som är i
behov av samhällets stöd kan ha svårt att ta del av det lokala kulturutbudet. Tillgängligheten till ett
kulturutbud utifrån de äldres behov och önskemål är därför viktig.
Bibliotekets tjänster Kulturbussen och Boken kommer, tar litteraturen till de som inte själva kan
komma till biblioteket.
Under de årliga kulturdagarna/kulturveckan samverkar kommunens egna verksamheter med
utomstående aktörer och kommunens föreningsliv. Det finns många evenemang som är populära
hos den äldre delen av befolkningen.
På kommunens äldreboenden utövas kultur i olika former så som till exempel musik och
konsthantverk.
Alla äldre ska ges möjlighet till kulturupplevelser genom att:
•

pensionärsföreningar är representerade vid kulturforum

•

äldre inom olika språkgrupper garanteras information om kulturevent

•

nära samarbeten utvecklas mellan kultur- och fritid och äldreomsorgen

•

minska IT-klyftan och ge äldre tillgång till kultur i digital form

Kulturarv och kulturmiljöer
Kommunen sköter och bevarar fornminnen och i plan- och byggprocesser tas hänsyn till
kulturmiljöer. Ansvaret för fornlämningar är dock Länsstyrelsens. Flera kulturmiljöer och
kulturhistoriskt intressanta byggnader sköts och förvaltas av hembygdsföreningar. Ansvaret för
fornlämningar är dock Länsstyrelsens. I Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv bevaras fotografier
och andra historiska dokument som belyser kommunens historia.
Kulturarvet är inte endast synligt och materiellt utan kan innebära överföring av lokala traditioner
och lämningar av tidigare kulturell aktivitet. Ideella föreningar bidrar i hög grad till att traditioner i
samband med till exempel årshögtider förs vidare och förnyas. Det kan vara midsommarfiranden vid
de olika hembygdsgårdarna, valborgsfiranden och nationaldagsfiranden runt om i kommunen.
Framtidens kulturarv skapas redan idag av nya gemensamma berättelser och kulturmiljöer. I det
finns också ett integrationspolitiskt värde.
Kulturarvet i Nynäshamns kommun bevaras och levandegörs genom att:
•

föreningar och aktörer som aktivt bevarar och förvaltar kulturarvet stöttas

•

föreningar och aktörer som bidrar till ökad kulturturism stöttas

•

platser med kulturella lämningar tillgängliggörs

•

nya berättelser tas tillvara och dokumenteras för att integreras i det framtida kulturarvet
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Biblioteksplan
Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska varje kommun ha en Biblioteksplan. Nynäshamns kommuns
biblioteksplan tas fram separat och ska relatera till Kulturprogrammet.

Hur används programmet?
Kulturprogram för Nynäshamns kommun ska vara vägledande för beslut och styrning i frågor som
rör kulturområdet. Det betyder att alla nämnder och Kommunfullmäktige förhåller sig till
programmet när de ska ta ställning till kulturfrågor.

Uppföljning
Kultur- och fritidsavdelningen har till uppdrag att följa upp och utvärdera Kulturprogrammet
tematiskt.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-10-19

Sida 1(3)
Diarienummer
KFN/2020/0035/730-4

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen

Beslutsinstans

Åsa Urberg

Kultur- och fritidsnämnden

E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godta kultur- och fritidsavdelningens bedömning och revidering som sin egen
2. överlämna Idrottsprogram för Nynäshamns kommun till Kommunfullmäktige för beslut

Sammanfattning
Efter att Idrottsprogram för Nynäshamns kommun varit ute på remiss, har nu kultur- och
fritidsavdelningen sammanställt svaren och arbetat fram en ny version att skicka till
Kommunfullmäktige för beslut.
Programmet har inte längre någon tidsatt gräns och kan revideras vid behov.
Kultur- och fritidsavdelningen vill betona skillnaden mellan program och plan enligt antagen
dokumenthierarki, där program ska vara av vägledande karaktär. Avsikten med idrottsprogrammet
är att skapa en ram för kommunens arbete med idrottsfrågor, inte detaljstyra det. Programmet
knyts till mål- och budgetarbetet på så sätt att mål och aktiviteter i nämndernas verksamhetsplaner
tar hänsyn till den ramen.
Tilläggas bör också att dokumentet inte kommer att se ut som det gör i bild och form, utan ska
lämnas till en av kommunens upphandlade layoutbyråer.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömningar
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit del av yttranden och synpunkter och kommenterar här de
största förändringana i programmet som gjorts sedan förra versionen. Synpunkter och förslag är
kursiverade. Det tidigare stycket om Utvecklingsområden har tagits bort.
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Kommunstyrelsen vill se en beskrivning av hur idrottsprogrammets vision förhåller sig till den
kommunövergripande visionen och att kopplingen mellan vision, mål och utvecklingsområden
tydliggörs i programmet.
Kommunövergripande vision:
”Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och stolt med hållbar utveckling i fokus.
Vi har möjligheter för alla!”
Platsvarumärke och marknadsföringsinriktning:
”Nynäshamns – där havet och livet möts”
Idrottsprogrammets Vision:
”Alla invånare i Nynäshamn ska ha möjlighet att motionera och idrotta på sina egna villkor. Det finns
idrottsanläggningar och mötesplatser för aktivitet där människor kan träffas över gränser.
Föreningslivet är välkomnande och bidrar till en meningsfull fritid för alla oavsett ålder, bakgrund
eller funktionsvariation. Samverkan mellan aktörer i kommunen bidrar till att göra Nynäshamn
attraktivt för sina invånare.”
Den vision som är framtagen för Idrottsprogrammet ger möjligheter för alla kommuninvånare att ha
en meningsfylld fritid oavsett grundförutsättningar. Det hänger ihop med kommunens övergripande
vision om en sammanhållen kommun med möjligheter för alla. Men visionen täcker också in en del
av Agenda 20230 med kopplingar till kommunens lokala hållbarhetsarbete, som inkluderar bland
annat hälsa och välbefinnande och minskad ojämlikhet. Utvecklingsområdena i Idrottsprogrammet
är som tidigare nämnts, borttagna.

Kommunstyrelsen menar att ”Kommunen har möjlighet att fokusera stödinsatser på särskilda
åldersgrupper och områden” ändras till ”…genomför stödinsatser för särskilda åldersgrupper och
områden”. Kultur- och fritidsavdelningen menar att Kommunstyrelsens förslag tycks syfta mot att
kommunen ska genomföra insatser mot redan förbestämda åldersgrupper, vilket inte är fallet. Den
huvudsakliga prioriteringen ligger på barn och unga, och detta är ett sätt att försäkra sig om att det
går att utöka den prioriteringen vid behov.

Kommunstyrelsen menar även att det behövs förklaringar till vissa begrepp såsom till exempel
Spontanidrottsytor, breddidrott, parasport, trösklar med mera. Slutligen vill de se ett förtydligande
gällande hur samverkan mellan kommun och föreningsliv ser ut samt hur föreningarna har fått
påverka innehållet.
Dessa ovanstående synpunkter är förståeliga, men kultur- och fritidsavdelningen har valt att hålla
texterna så korta som möjligt då dokumentet ska vara överskådligt och lätthanterligt.

Barn- och utbildningsnämnden anser att Barnkonventionen måste lyftas som en central del i
programmet. De poängterar att Barnkonventionen endast nämns på ett ställe i programmet, under
idrottsföreningar.
Kultur- och fritidsavdelningen har lyft in Barnkonventionen och Diskrimineringslagen i programmet.
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Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det finns tydliga gemensamma intressen i mötesplatserna.
Mötesplatser kräver ofta investeringar av olika slag och det kan bara vara till fördel om dessa
mötesplatser kan vara naturliga att använda för alla, inklusive de barn, ungdomar och vuxna som
går i kommunens utbildningsverksamhet.
Kultur- och fritidsavdelningen menar att mötesplatserna är öppna för alla men förtydligar under ”Så
når vi dit” genom att lägga till förskolor och skolor.

Sorundanet har lämnat yttranden i nämndernas protokoll. De vill att det ska vara tydligare i texten
att det är Nynäshamns kommun som avses så det inte sammanblandas med tätorten Nynäshamn.
Kultur- och fritidsavdelningen håller med och har förtydligat detta.

Sorundanet kommenterar också formuleringen “En av våra största utmaningar är att möta ett
förändrat föreningsliv där många väljer att sluta röra på sig i tidig ålder. Den ökade digitaliseringen
bidrar också till att fysisk aktivitet minskar hos både barn och vuxna.” är missvisande, vilket kulturoch fritidsavdelningen håller med om. Meningen har omformulerats.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
Idrottsprogram för Nynäshamns kommun

Skickas till
KSF, Akten, Föreningar, alla nämnder

______________________
Hans- Martin Akleye
Kultur- och fritidschef
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Inledning
I Nynäshamns kommun finns tillgång till varierade idrotts- och friluftsmiljöer i form av idrottshallar,
idrottsplatser, motionsslingor, spontanidrottsytor, skatepark, friluftsbad samt sim- och ishall.
Det finns ett rikt föreningsliv med många ideella ledare som genomför över hundratusen
deltagartillfällen för barn och ungdomar varje år. Föreningslivet i kommunen har många styrkor men
det finns också utmaningar. En av våra största utmaningar är att möta ett förändrat föreningsliv där
många slutar röra på sig i tidig ålder. Med ökade digitala plattformar och verktyg dras både barn,
unga och vuxna till minskad fysisk aktivitet.
Kommunen och föreningslivet måste blicka framåt för att hänga med i förändringarna. Att stimulera
till fysisk aktivitet under hela livet är en angelägenhet för hela samhället och en förutsättning för
en bättre hälsa hos befolkningen.

Vision
Alla invånare i Nynäshamns kommun ska ha möjlighet att motionera och idrotta på sina egna villkor.
Det finns idrottsanläggningar och mötesplatser för aktivitet där människor kan träffas över gränser.
Föreningslivet är välkomnande och bidrar till en meningsfull fritid för alla. Samverkan mellan aktörer
i kommunen bidrar till att göra Nynäshamn attraktivt för sina invånare.

Idrottsprogram
Idrottsprogrammets syfte är att stärka föreningslivet, kommunen och andra aktörer i att utveckla
aktiviteter för kommunens invånare. Programmet är ett stöd i arbetet med föreningsliv, skapandet
av mötesplatser och friluftsliv. Programmet har en bred förankring.
Idrottsprogrammet innehåller former för att i samarbete och samförstånd kunna främja en positiv
utveckling i kommunen under kommande år.
Ett program ska enligt Nynäshamns kommuns definition innehålla långsiktiga avsikter för ett visst
område, i det här fallet verksamhetsmässigt. Programmet är vägledande för beslut och styrning,
men tar inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder. Ett program berör
ofta flera nämnder och i vissa fall även andra organisationer. Program antas av kommunfullmäktige.
Inom varje prioriterat område i programmet ska särskild hänsyn tas till de sju
diskrimineringsgrunder som omfattas av Diskrimineringslagen (2008:567).
Hänsyn till Barnkonventionen (2018:1197) ska alltid prioriteras.
Idrottsprogrammet revideras vid behov på initiativ av förvaltning eller politik.
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Definitioner
Idrott är ett samlingsbegrepp för medvetna och organiserade kroppsövningar och innefattar såväl
tävling, träning och motion.
Fysisk aktivitet definieras som all typ av kroppsrörelse som ger ökad energiomsättning. I detta
program ligger fokus på fysisk aktivitet i form av lek, motion, rörelse och träning.
Motion är medveten fysisk aktivitet med viss avsikt – till exempel att ge ett ökat välbefinnande, en
framtida bättre hälsa eller helt enkelt att det är skönt och roligt att röra på sig.
Träning är aktiviteter som har till syfte att förhöja och/eller upprätthålla en eller flera kapaciteter,
både fysiska, psykiska och sociala. Kan vara både organiserad och icke organiserad.
Idrottsförening är en förening som bildats för att utöva och ofta tävla i en eller flera idrotter.

Prioriterade områden
Föreningsliv
Föreningslivet har en betydande roll för folkhälsan och är den verksamhet där flest barn och
ungdomar är fysiskt aktiva. Utöver själva idrottandet innebär föreningslivet en social samvaro,
utbildning, gemenskap, delaktighet och är något vi ska värna om.
Föreningslivet har ett eget ansvar att utveckla och förändra sin verksamhet, för att bibehålla ett
långsiktigt engagemang i en så bra verksamhet som möjligt.
Nynäshamns kommun stöttar det lokala idrottslivet vilket ger våra invånare ett stort
utbud och därmed attraherar fler deltagare, genom att:
•

kommunens dialog och samverkan med föreningslivet präglas av tillit, öppenhet och vilja till
utveckling

•

kommunen tillhandahåller ett stödsystem som möjliggör låga avgifter för att delta och
förenklar administrationen samt verkar för att hålla nere avgifter

•

kommunen tillhandahåller anläggningar som fungerar för bredd-, motions- och
tävlingsidrott på olika nivåer

•

kommunen har möjlighet att fokusera stödinsatser på särskilda åldersgrupper och områden

•

kommunen stöttar föreningarna i att följa utvecklingen inom sin idrott och på så vis
moderniseras och attrahera fler
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Aktiv hela livet
En viktig omvärldsförändring som skett är att Riksidrottsförbundet har antagit en ny vision, Strategi
2025, där livslångt idrottande inom föreningslivet betonas. Riksidrottsförbundet har även beslutat
om en ny syn på tävling och träning, där verksamheten utgår från barnens utveckling och förmåga
istället för resultat.
Många idrotter ser nu över kultur, träning- och tävlingsformer och att det ska vara enklare att börja
med en idrott. Men det är bara början på en lång resa. En resa mot en mer nyfiken, välkomnande
och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång hela livet.

Bildkälla: Riksidrottsförbundet

Nynäshamns kommun möjliggör ett aktivt liv för alla grupper och åldrar genom att:
•

föreningarna arbetar för att behålla så många aktiva som möjligt så länge som möjligt

•

kommunen ger stöd till föreningar i att få fler att fortsätta vara aktiva hela livet

•

kommunen har möjlighet att fokusera stödinsatser för särskilda åldersgrupper och områden

•

föreningarna och kommunen även ger ungdomar möjlighet att utbilda sig till ledare
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Mötesplatser för aktivitet
Idrottsmiljöerna ska vara trygga, tillgängliga och estetiskt tilltalande mötesplatser som stimulerar
breda målgrupper till fysisk aktivitet.
Det ska finnas anläggningar anpassade för spontan-, bredd- och tävlingsidrott på olika nivåer, med
god geografisk spridning i kommunen.
Nynäshamns kommun erbjuder ett varierat utbud av mötesplatser genom att:
•

bostadsnära platser för spontanidrott prioriteras

•

ha extra fokus på socioekonomiskt utsatta områden

•

tillgängliggöra kommunens bokningsbara idrottsanläggningar för spontanidrott och
verksamhet av drop-in karaktär

•

stödja föreningar som erbjuder organiserad spontanidrott

•

mötesplatserna ska vara trygga och välkomnade

•

ha god överblick över standard på de idrottsytor som används av idrottsföreningar.
spontanidrott och motionärer samt förskolor och skolor

•

säkerställa att kommunens långsiktiga investeringsplan tar hänsyn till behovet av ytor för
motion, rekreation och friluftsliv

Friluftsliv
Friluftslivet spelar en viktig roll för folkhälsan. Forskning visar att vi blir friskare och känner större
livskraft om vi har en stark koppling till naturen. Naturen som arena kostar inget att njuta av och
friluftsaktiviteter kan om de tillgängliggörs fysiskt och socialt utgöra en viktig resurs för att minska
hälsoklyftan mellan olika grupper.
Nynäshamns kommun erbjuder ett varierat friluftsliv för alla genom att:
•

tydligt kommunicera de friluftsanläggningar och möjligheter som finns i Nynäshamns
kommun

•

tillgängliggöra entréer till friluftsområden

•

tillhandahålla trygga, tillgängliga och välkomnande friluftsbad

•

föreningslivet har ett varierat utbud av friluftsaktiviteter för barn och unga

•

se till att skyltning och spårmärkning är uppdaterad

§ 58/20 Idrottsprogram för Nynäshamns kommun - KFN/2020/0035/730-4 Idrottsprogram för Nynäshamns kommun : Idrottsprogram för Nynäshamns kommun Slutversion

7(7)

Funktionsvariationer
Personer med funktionsvariationer ska erbjudas goda möjligheter att idrotta och motionera.
Kommunen och föreningslivet kan genom att tillgängliggöra miljöer och aktiviteter bidra till bättre
hälsa och ökad livskvalitet för personer med funktionsvariationer.
Nynäshamns kommun erbjuder ett utvecklat utbud för barn och ungdomar med
funktionsvariationer genom att:
•

föreningarna har levande värdegrund med jämställd och inkluderande verksamhet

•

kommunen arbetar för ett utökat utbud av parasport

•

kommunen tar fram strategier för att nå ut till personer med funktionsvariationer

Hur används programmet?
Idrottsprogram för Nynäshamns kommun ska vara vägledande för beslut och styrning i frågor som
rör idrottsområdet. Det betyder att alla nämnder och Kommunfullmäktige förhåller sig till
programmet när de ska ta ställning till idrottsfrågor.

Uppföljning
Kultur- och fritidsavdelningen har till uppdrag att följa upp och utvärdera Idrottsprogrammet
tematiskt.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-10-12

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2020/0019/880-3

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Förlängd giltighetstid för Biblioteksplan till 2022
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. föreslå Kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplanen till och med den 31
december 2021

Sammanfattning
Den nya Bibliotekslagen (2013:801) gäller från första januari 2014. Den omfattar grunden för
verksamhet inom det allmänna biblioteksväsendet och de bibliotek som ingår, bland annat
kommunala folkbibliotek, skolbibliotek, landstingens regionala biblioteksverksamhet och statliga
bibliotek.
Bibliotekslagen reglerar biblioteksverksamheterna i kommunerna. Varje kommun ska anta en egen
plan för sin biblioteksverksamhet som sedan ligger till grund för en årlig Verksamhetsplan. Den
senast gällande Biblioteksplanen för Nynäshamns kommun avser åren 2016-2019 och beslutades i
Kommunfullmäktige 2016-05-11 § 95. Planen förlängdes med ett ordförandebeslut,
KFN/2020/0019/880-1, till och med 31 december 2020. Anledningen var oförutsedda händelser i
form av översvämning och ombyggnationer i bibliotekets lokaler, vilket medförde att biblioteket inte
kunde prioritera arbete med Biblioteksplan.

Ärendet

Biblioteket står fortfarande inför behovet av förlängd giltighetstid för Biblioteksplanen. Det finns två
anledningar till det. Planen ska luta sig mot det Kulturprogram som ännu inte antagits av
Kommunfullmäktige.
Det har också, på grund av corona-pandemin, varit omöjligt att föra de diskussioner och möten som
krävs för att hela personalstyrkan såväl som externa aktörer ska vara med i arbetet med att ta fram
en plan. Ett arbete som i sig är omfattande.

Förvaltningens bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att personalen på biblioteket ska få den tid de behöver för att
arbeta fram en bra Biblioteksplan för Nynäshamns kommun. Med tanke på ny spridning av covid-19
och den extra arbetsbörda det innebär för biblioteket, är förslaget att en ny Biblioteksplan ska börja
gälla från och med den 1 januari 2022.
_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Hans-Martin Akleye
Kultur- och fritidschef

Biblioteksplan Nynäshamns kommun 2016-2019
Ordförandebeslut – förlängd giltighetstid Biblioteksplan KFN/2020/0019/880-1

Skickas till

Akten, KSF, Biblioteket
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
KFN/2020/0049/810-1

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen

Beslutsinstans

Åsa Urberg

Kultur- och fritidsnämnden

E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Mobilt fritidsbibliotek – ett inriktningsbeslut
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att utveckla ett mobilt fritidsbibliotek enligt
avdelningens förslag

Sammanfattning
Enligt Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan för 2019, åtagande 22, så skulle kultur- och
fritidsavdelningen se över möjligheterna att bilda en så kallad ”fritidsbank”.
Kultur- och fritidsavdelningen undersökte då möjligheten att samarbeta med en förening i syfte att
hantera utlåning av idrottsutrustning till våra medborgare. Tyvärr gick det inte att genomföra på
grund av för höga omkostnader.
Nu har kultur- och fritidsavdelningen tagit upp idén igen och vill genomföra en mobil version av
fritidsbibliotek för sport- och fritidsutrustning.

Ärendet
Syftet med Fritidsbibliotek är att invånare i Nynäshamns kommun ska ges större möjlighet att prova
olika former av aktivitet, täcka upp för ekonomiska klyftor i samhället, samt att knyta an till
återbrukskonceptet.
Att låna utrustning från Fritidsbiblioteket ska vara helt gratis och den vanligaste utrustningen för
aktiv fritid ska finnas till hands efter säsong. Till exempel skridskor, pulkor, inlines, badmintonset,
flytvästar, kubb, sup-brädor med mera.
Anledningen till namnbyte från tidigare Fritidsbank är att det finns en organisation som äger namnet
Fritidsbanken. Kultur- och fritidsavdelningen föreslår istället att det i den föreslagna formen kommer
att heta ”Mobilt fritidsbibliotek”, ett tillräckligt omfattande namn för verksamheten.
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Kultur- och fritidsavdelningens förslag
Fritidsbiblioteket är mobilt och utrustningen placeras i en container som flyttas efter säsong och
behov. Till viss del används även ett släp för att transportera specifik utrustning till särskilda
arrangemang och platser då flytt av container inte alltid är ekonomiskt hållbart.
En begagnad container kostar cirka 30 tkr och en ny upp till 80 tkr.
Ett begagnat släp kan kosta cirka 15 tkr och ett nytt upp till 20 tkr.
Om möjlighet finns så kommer kultur- och fritidsavdelningen att välja återbruksalternativet.
Det mobila Fritidsbiblioteket ska drivas av personal på UNG fritid, som genom sin uppsökande
verksamhet ofta är på platser där fritidsaktiviteter utförs. De har sedan i somras erfarenhet av att
bedriva verksamhet med container som bas och menar att de inte behöver någon extra personal för
att tillgodose den nya inriktningen.
Gällande insamling av utrustning kommer kultur- och fritidsavdelningen att se över vilket alternativ
som passar bäst i tid och med tanke på corona.
Kultur- och fritidsavdelningen hoppas på att det mobila Fritidsbiblioteket ska bli en lika naturlig
mötesplats för fritidsutrustning som biblioteket är för böcker.

____________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0049/810-1

Skickas till
Akten, UNG fritid

______________________
Hans-Martin Akleye
kultur- och fritidschef

