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Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-12

Remiss: Motion angående mänskliga rättigheter
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har erhållit en remiss från kommunfullmäktige
angående en motion från Carolin Robson, Miljöpartiet de gröna, om
mänskliga rättigheter.
Motionären uppmanar kommunfullmäktige att besluta
 att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en övergripande och
uppföljningsbar strategi för kommunens ansvar för förverkligandet
av de mänskliga rättigheterna
 att ekonomiska medel avsätts för MR-arbetet
 att tjänsteman i ledande befattning utses att ansvara för att MRarbetet årligen följs upp och återrapporteras till kommunfullmäktige
 att strategin fastställs av kommunfullmäktige

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen, godkänner förvaltningens
yttrande och sänder den som sitt svar till kommunfullmäktige.
Utbildningskontorets utredning/yttrande
Ett viktigt styrdokument för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är Kulturoch fritidsplan för år 2016-2020. Här tydliggörs vilka mål som ska uppnås
samt strategier och åtgärder för att uppnå målen. Ett antal värdeord är också
antagna som ledstjärnor för arbetet. De är tillgänglighet, hälsa och valfrihet
kompetens, engagemang och hållbarhet.

Förvaltningen bedömer att styrdokumentet väl beaktar de krav som bör
ställas på föreningsliv, personal och anordnare av olika verksamheter
angående mänskliga rättigheter. Några exempel på mål och strategiska
åtgärder är


Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och
grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa:
Anordna arrangemang riktat till funktionsnedsatta i samverkan med
andra kommuner, till exempel Särmästerskap
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Underlätta tillgång till bad för fysiskt funktionsnedsatta genom till
exempel asfaltering och ramper
Säkerställa att breddverksamheten inte missgynnas i förhållande till
elitsatsningar.
Dialog/seminarier med föreningslivet och beslutsfattare avseende
frågor som behandlar värderingar inom idrotten. Erbjuda certifiering
enlig Utmärkt förening och adekvat kompetensutveckling inom olika
områden



Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern
12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet.
Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol,
narkotika,doping, tobak) bland kommunens ungdomar.
Genomföra aktiva informationsinsatser till föräldrar och elever om
aktuella tema som livsstilsmönster, nätmobbning, ANDT .
Ungdomar medverkar som föreläsare eller skribenter
Certifiera en fritidsgård inom HBTQ-området
Arbeta för tolerans och integration genom olika informationsinsatser
om våldsbejakande grupper, näthat, utanförskap etc.



Danderyds bibliotek är levande centra o arenor för kultur, information,
kunskap och möten mellan människor.
Öka innehav av böcker och digitala tjänster mot efterfrågade
områden som gynnar flerspråkighet, mångfald mm.

Sammanfattningsvis bedömer vi inte att det finns något behov av att
komplettera nuvarande styrdokument med ytterligare strategier och att
inrätta ny tjänst för att följa upp kultur- och fritidsnämndens arbete inom
detta område. Det är sannolikt mycket effektivare att nyttja nuvarande
målstruktur för att fokusera på uppföljning och åtgärder inom de områden
där förbättringar behövs.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef
Exp: Kommunstyrelsen

