
 
 
 
Kommunstyrelsen  
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2020-09-03  

Remissvar   angående   Nynäshamns   kommuns   kulturprogram   2021-2024  

 
Bakgrund  
Kommunstyrelsen   har   fått   möjlighet   att   yttra   sig   över   Nynäshamns   kommuns   kulturprogram   2021-2024,  
remissversion   2020-06-16.   
 
Yrkande  
Vi   i   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   anser   att   kulturprogrammet    i   huvudsak   är   bra,   men   vi  
bedömer   att   förvaltningens   förslag   till   förbättringar   är   viktiga   och   yrkar   bifall   till   dessa.   Dessutom   vill   vi  
göra   följande   tilläggsyrkande:   
 

1.   I   programmet   beskrivs   kulturens   viktiga   betydelse   för   alla   och   också   att   ”kulturen   ska   vara   tillgänglig  
för   alla”.   Barn   och   unga   samt   äldre   lyfts   fram   som   speciellt   viktiga   grupper   och   i   programmet  
beskrivs   hur   dessa   gruppers   behov   kan/bör   mötas.  

Vi   anser   att   programmet   har   exkluderat   en   viktig   grupp   och   det   är   våra   invånare   med   någon   form   av  
funktionsvariation.   Denna   grupp   bör   naturligtvis   finnas   med   som   särskilt   prioriterad   i   programmet  
och   vi   anser   att   programmet   inte   är   komplett   utan   detta   tillägg.   

Som   grund   för   programmet   nämns   de   Nationella   kulturpolitiska   målen.   Dessa   kulturpolitiska   mål  
beskriver   också   tydligt   att   en   viktig   målsättning   i   landets   kommuner   är   att   kulturlivet   ska   bli   mer  
tillgängligt   för   personer   med   funktionsvariation.   Det   gäller   både   barn,   unga,   vuxna   och   äldre.   Det  
ska   vara   möjligt   att   på   lika   villkor   kunna   välja   att   utöva,   uppleva   och   ta   del   av   konst   och   kultur.   Alla  
ska   kunna   ta   del   av   och   utöva   kultur   oavsett   funktionsförmåga.   

En   samhällsgemenskap   med   mångfald   som   grund   utformas   så   att   människor   med  
funktionsvariation   i   alla   åldrar   blir   fullt   delaktiga   i   samhällslivet,   däribland   kulturen.   I   kulturpolitiken  
ska   vi   sträva   mot   inkludering   och   tillgänglighet   för   alla;   både   fysisk   och   kognitiv   tillgänglighet.  
Förutsättningar   för   att   arbeta   tillsammans   med   kulturen   som   gemensam   nämnare   bör   skapas.   Som  
kulturaktör   är   det   viktigt   att   ta   reda   på   vad   som   krävs   när   det   gäller   tillgänglighet   för   att  
verksamheten   eller   miljön   ska   göra   det   möjligt   att   deltaga   för   personer   med   funktionsnedsättning.  
Med   anledning   av   ovanstående,   anser   vi   att   man   inte   kan   utesluta   denna   grupp   i   vår   kommuns  
kulturprogram.   Det   finns   mycket   att   arbeta   på   för   att   ”kulturen   ska   bli   till   för   alla”   och   då   måste   de  
specifika   målen   för   denna   grupp   belysas   i   en   långsiktig   planering.  

2.   I   programmet   saknar   vi   också   mål   när   det   gäller   att   sprida   ut   kulturen   likvärdigt   i   alla   våra  
kommundelar.   Detta   nämns   ingenstans   i   programmet.   Kulturen   ska   vara   till   för   alla,   men   alla   kan  
inte   ta   sig   till   orten   Nynäshamn.   Invånarna   bör   få   tillgång   till   kulturen   i   närheten   av   bostaden,   i   ett  
alternerande   system   kommundelar   emellan.   Det   är   särskilt   viktigt   för   barn,   personer   med  
funktionsvariation   och   äldre.   Vi   behöver   få   ut   kulturen   från   orten   Nynäshamn   och   till   landsbygdens  
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orter   och   skapa   ett   likvärdigt   utbud   så   långt   det   är   möjligt.   Detta   bör   stå   som   ett   eget   formulerat   mål  
i   kulturprogrammet.  

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

4.   På   sidan   3,   tredje   stycket   under   rubriken   Kulturprogram   -   betydelse,   anser   vi   att   följande   formulering  
bör   bytas   ut:   “Inom   varje   prioriterat   område   i   programmet   ska   hänsyn   tas   till   tillgänglighet,  
jämställdhet   och   minoriteter,   …   “   och   ersättas   med:   “Varje   prioriterat   område   i   programmet   ska  
inriktas   mot   inkludering   för   att   främja   tillgänglighet,   jämställdhet   och   minoriteter   …”  

5.   På   sidan   4,   under   rubriken   Kulturvanor,   andra   stycket,   föreslår   vi   att   följande   formulering   ändras:  
“Vårt   mål   är   att   socioekonomiska   faktorer   inte   ska   exkludera   invånarna   i   Nynäshamn   från   att   delta   i  
ett   levande   kulturliv.”   Vi   föreslår   i   stället   följande:   “Vårt   mål   är   att   få   alla   invånarna   i   vår   kommun   att  
delta   i   ett   levande   kulturliv,   oavsett   socioekonomiska   faktorer   etc.”  

6.   På   sidan   4,   men   under   rubriken   Värderingar   och   i   avsnittet   Våra   identiteter,   önskar   vi   att   följande  
formulering   ändras:   …   och   ibland   kan   våra   fördomar   mot   andra   minska.”   Vi   föreslår   i   stället:   “   …  
vilket   bidrar   till   att   våra   fördomar   mot   andra   minskar   eller   till   och   med   försvinner.  

7.   Om   alla   barn,   ungdomar   och   äldre   i   vår   kommun   ska   inkluderas   i   kulturprogrammet,   måste   det  
finnas   verksamhet   åtminstone   i   alla   kommundelar   och   helst   på   ännu   fler   platser.  

 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
 
 
 
Lena   Dafgård  
Ledamot   i   kommunstyrelsen  
i   barn-   och   utbildningsnämnden  
samt   i   kommunfullmäktige  
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