
 
 
 
Kommunstyrelsen  
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2020-09-03  

Remissvar   angående   Nynäshamns   kommuns   idrottsprogram   2021-2024  

 
Bakgrund  
Kommunstyrelsen   har   fått   möjlighet   att   yttra   sig   över   Nynäshamns   kommuns   idrottsprogram   2021-2024,  
remissversion   2020-06-16.   

 
Yrkande  
Vi   i   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   anser   att   i   huvudsak   är   idrottsprogrammet   bra,   men   vi   bedömer   att  
förvaltningens   förslag   till   förbättringar   är   viktiga   och   yrkar   bifall   till   dessa.   Dessutom   vill   vi   göra   följande  
tilläggsyrkande:   
 

1. På   flera   ställen   i   idrottsprogrammet   står   det   bara   Nynäshamn.   Eftersom   vår   kommun   och   orten   Nynäshamn  
har   samma   namn,   behöver   det   tydliggöras   att   när   det   är   vår   kommun   respektive   orten   som   avses.  

 

2. På   sidan   3,   under   rubriken   Inledning,   andra   stycket,   finns   inte   vuxna   med   alls?  
 

3. På   sidan   4,   under   rubriken   Idrottsförening,   saknas   också   vuxna.   Vuxna   kan   ju   också   vara   med   i   en  
idrottsförening.  

 

4. På   sidan   3,   under   rubriken   Inledning,   tredje   stycket,   andra   meningen,   finns   flera   olyckliga   och   missvisande  
formuleringar:   “Ett   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.”   Vi   ställer   oss   tveksamma   till   att   det   är   ett   aktivt   val   att   sluta   röra   på   sig.   Däremot   kan  
resultatet   vara   att   många   inte   rör   på   sig   som   tidigare.   Det   är   inte   digitaliseringen   i   sig   som   är   problemet  
utan   snarare   hur   man   använder   digitala   verktyg.   Detta   behöver   därför   omformuleras.  

 

5. På   sidan   3,   under   Vision,   skulle   vi   önska   ett   tillägg   i   den   andra   meningen:   “Det   finns   idrottsanläggningar  
och   mötesplatser   för   aktivitet    i   hela   vår   kommun    där   människor   kan   träffas   över   gränser.”   (tillägget  
kursiverat).  

 

6. På   sidan   5,   under   Mål,   Så   når   vi   dit:   Ska   inte   även   vuxna   ha   möjligheter   att   utbilda   sig   till   ledare?  
 

 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 

 
 
 
Lena   Dafgård  
Ledamot   i   kommunstyrelsen,  
i   barn-   och   utbildningsnämnden  
samt   i   kommunfullmäktige  

 

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
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