TJÄNSTESKRIVELSE

1 (5)
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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/95
Ansökan om medel ur Järfälla kommuns kompetensfond
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan
av medel ur Järfälla kommuns kompetensfond. Utifrån förvaltningens behov av
kompetensutveckling är prioriteringsordningen som följer.
1. Kultur- och aktivitetshuset, coachande arbetssätt och delaktighet.
2. Fortbildning för kommunikationsgruppen.
3. Studieresa Järfälla kulturs alla medarbetare i samspel med expansion.
4. Studieresa till Malmö arbetsgruppen Barkarby och Herresta bibliotek.
Ärendet i korthet

Järfälla kommun har inrättat en kompetensfond där de olika förvaltningarna/
nämnderna kan söka medel för kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna.
Insatserna ska vara tydligt anpassade för att stärka förmågan att fullfölja uppdragen
och för att nå högre måluppfyllelse. Kommunstyrelsen beslutar sedan om
fördelningen av medel ur kompetensfonden.
Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2017-09-04, rev 2017-09-12
Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade den 4 maj 2015 beslut om inrättande av en
kompetensfond (Kst 2015/77). Syftet med fonden är vidareutbildning och
kompetenshöjning för kommunens medarbetare. Respektive nämnd ansöker om
medel ur fonden, där ansökan ska motsvara förvaltningens kompetensmål och vara
relaterat till respektive verksamhets mål och uppdrag.
Förvaltningarna kan söka medel för kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna.
Insatserna ska vara tydligt anpassade för att stärka förmågan att fullfölja uppdragen
och för att nå högre måluppfyllelse. Ansökan ska föregås av en egen
kompetenskartläggning. Förvaltningen/Nämnden ska också lämna en tydlig
prioritering av verksamheternas sökta kompetensområden. Kommunstyrelsen
beslutar sedan om fördelningen av medel ur kompetensfonden.
Kompetensfondsansökningar
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1. Järfälla kultur – kommande Kultur- och aktivitetshus. 60 000 Kr
Det planerade Kultur- och aktivitetshuset kommer att bli en mötesplats för boende,
föreningsliv och kommun där alla kan mötas på lika villkor och bidra till
utvecklingen av det demokratiarbete som redan pågår i kommunen. För att arbetet
ska få en bra start söker Järfälla kultur medel ur kompetensfonden.
Medel för kompetensutveckling i coachande arbetssätt och delaktighet för berörd
personal, utifrån behov med anledning av kommande Kultur- och aktivitetshus.
Berör medarbetare som behöver avsätta mer tid för samarbeten över enhets- och
förvaltningsgränser, ex. mellan enheterna ”fritid” och ”kultur”.
Särskild utbildning för berörda med exempelvis Polhage & Lundbergs som utbildat
andra enheter inom kommunen i detta. Utbildningen bygger på processtanken, dvs.
mellanrum mellan träffarna för att kunna återkomma till kursgruppen och byta
erfarenheter av det som hänt sedan sist. Kursen inkluderar:
Hur coachrollen balanseras med övriga roller i medarbetarskapet – coachingens
grundläggande förutsättningar – hur används coachfärdigheterna i dagligt arbete, till
chefer/kolleger/kunder/deltagare m fl – konstruktiv feedback – hur motiveras
människor inifrån – effektivare sammanträden – självcoaching – praktisk
samtalsträning – diskussioner och reflektioner, erfarenhetsutbyte.
Koppling till enhetens mål och uppdrag
Arbetet fortskrider för att öppna kultur- och aktivitetshuset, utifrån Mål och budget
2016-2017, samt Mål och budget 2018. Efter en senarelagd start kommer huset att
mycket troligen öppna en första etapp i december 2017. Med huset skapas en
mötesplats mellan det vi traditionellt sorterar som kultur, fritid, föreningsliv, osv.
Huset kommer att drivas på ett för kommunen nytt sätt. För att det ska fungera
framgångsrikt krävs utvecklade samverkansformer. Behov av kompetensutveckling i
coachande arbetssätt och delaktighet för berörd personal finns.
Not. Enheten erhöll 60 tkr för detta syfte ur fonden 2017 vilka inte kan nyttjas i år då
tidplanen för byggnation indikerade på invigning 2018. Då medlen inte får föras över
till nästkommande år utan återförs fonden inkommer förvaltningen med ny ansäkan
då kompetensbehovet kvarstår .
2. Förvaltningens kommunikationsgrupp. 70.000 Kr
Skräddarsydd fortbildning för förvaltningens nyetablerade och enhetsöverskridande
kommuniktionsgrupp. I gruppen ingår en kommunikatör från KomTek och en
kommunikatör från kommunstyrelseförvaltningen.
Utbildningen avser två heldagar i vårt närområde med en eller flera experter inom
kommunikation. Denna kompetensutvecklingsinsats skulle stärka
kommunikationsgruppen i dess arbete att nå kommunens olika mål. Gruppen vill lära
av lyckade exempel på samarbeten och samarbetssätt inom olika verksamheter.
Gruppen vill utveckla sitt användande av dagens olika kommunikationskanaler. Här
ingår även hur olika kanaler kan samspela med varandra, särskilt när det gäller vår
sektor och gentemot alla våra målgrupper.
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Uppdragsutbildning via exempelvis Berghs School of Communication.
Antal personer: Medlemmarna i förvaltningens kommunikationsgrupp samt 1
medarbetare från Kompetensförvaltningen, totalt 9 medarbetare.
Koppling till enhetens mål och uppdrag
Gruppen har bland annat till uppgift att ta fram ett ”årshjul” gällande förvaltningens
kommunikationsinsatser, samordna och effektivisera förvaltningsens
kommunikationsarbete. Och det vill den göra på bästa sätt! Vidare har gruppen
behov av att utveckla sitt sätt att kommunicera med ungdomar och finna vägar att
kommunicera och få upp intresset för delaktighet och demokrati hos våra
medborgare.
3. Järfälla kulturs studieresa för kulturell utveckling i samspel med
expansionen. 200 000 Kr
För att möta de krav och behov som kommunens expansion innebär planerar Järfälla
kultur en studieresa, kopplad till politiska mål och enhetens åtaganden. Samtlig
personal berörs. Enhetens vision, "vi finns där ny kultur händer!", förutsätter en tät
dialog med medborgarna men omvärldsorientering för att se nya trender och att lära
av andra är också väsentligt. Malmö har många verksamheter som kan tjäna som
goda exempel för Järfälla kulturs arbete.
För utveckling av Bas Barkarby, Kultur- och aktivitetshuset, ”skolstaden” i
Jakobsberg och nya platser för kultur i Järfälla planeras besök i bl. a. kulturhusen
Rehab (konstnärskollektiv) och Mazetti i Malmö. Mazetti är ett hus med en
blandning av kulturverksamheter i olika regi, exempelvis den kommunala
kulturskolan som kan sägas vara i framkant kring tillgänglighet och utveckling av
utbud. Nya stadsdelen Örestad i Köpenhamn, som har vissa likheter med
Barkarbystaden, erbjuder guidade arkitekturturer som kan inspirera det pågående
arbetet att sprida kunskap om Järfällas kulturhistoria. Superkilen park i Nörrebro, en
tredelad park i urban miljö för alla åldrar, är också intressant med tanke på
expansionen. Genomgående fokus på samverkan mellan olika verksamheter,
gemensamt nyttjande av lokaler och arbete med inkludering och ökat deltagande.
Koppling till enhetens mål och uppdrag
I takt med kommunens tillväxt förändras behoven av kulturella mötesplatser och
kulturinsatser. För att möta nya krav som ställs på enhetens olika områden - stöd till
civilsamhället, konst i offentliga rummet, kulturmiljöer och kulturarv, kultur för barn
och unga - och för att effektivt nyttja våra gemensamma kommunala resurser finns
behov att samtliga medarbetare lär av andra som är längre fram i samma process än
oss. I förslag om Mål och budget 2018 till kommunstyrelsen framgår att styrande
koalitionen vill se ett ökat deltagande i kulturskolan genom avgiftsfria aktiviteter. Att
möta det målet främjas av om kulturskolans medarbetare kan ta del av goda exempel
från annan expansiv kommun, som Malmö. Åtgärden stärker även enheten i sitt
aktiva arbete utifrån verksamhetsplan där mål och uppdrag brutits ned i aktiviteter
inom tre prioriterade områden: Järfälla kulturs roll i det växande Järfälla, Järfälla
kultur - tillgänglig kultur och Järfälla kultur i samverkan.
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4. Järfälla bibliotek söker till arbetsgruppen Barkarby och Herresta bibliotek
studieresa till Malmö. 55 000 Kr
Studieresa till Malmö
Syftet är att ta del av erfarenheter kring hur biblioteken kan arbeta i samverkan med
andra aktörer för att stötta lärande, demokrati och lokal identitet i en snabbt växande
stad. Ett konkret mål med resan är också att öka kunskapen inom Järfälla bibliotek,
om hur man kan stärka barn och ungas inflytande över bibliotekens utformning och
verksamhet.
Studiebesöken pågår två arbetsdagar och innebär intervjuer och kunskapsutbyte med
nyckelpersoner vid Malmö stadsbibliotek. Ex: Kanini, Balagan, Lärcentrum för
vuxna, Masten 2. Ett besök i Örestad (Danmark) görs av delar av gruppen. Detta är
ett nybyggt område som påminner mycket om Barkarbystaden och här finns
dessutom ett kombinerat studie/folk bibliotek i ett gymnasium. Det intressanta att ta
del av här, är hur man arbetade med att göra framtida brukare medskapande och
delaktiga i planeringen av det nya biblioteket.
Bibliotekets studieresa till Malmö är tänkt att stärka medarbetarnas kompetens inför
planeringen av biblioteket i BAS-huset. Samtidigt ger resan kunskaper som är
relevanta här och nu, för alla våra bibliotek och för organisationen Järfälla bibliotek.
Koppling till enhetens mål och uppdrag
Järfälla genomgår en kraftig expansion. Samtidigt som befolkning växer sker en
föryngring. En allt större del av befolkningen kommer vara barn och unga.
Expansionen medför utmaningar som ställer stora krav på den kommunala
organisationen. I Järfälla kommuns visionsmål poängteras att ”Kommunen som
organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen” vi ska en hög
brukarupplevd kvalitet i våra verksamheter och ”Järfällaborna ska erbjudas möjlighet
att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet”.
En stratetiskt viktig fråga för biblioteket blir då: Hur skapar man nya mötesplatser?
Hur främjar man social interaktion? Hur kan kultur- och fritidsverksamheten bidra
till människors känsla av sammanhang och möjligheter till delaktighet i en snabbt
växande stad.? Strategiskt viktigt är bygget av BAS Barkarby för kultur och
utbildning. BAS-huset kommer inrymma bibliotek, konsthall, multihall för idrott och
kultur, gymnasieutbildning med mera.
Bygget är senarelagt men beräknas komma igång under hösten 2018.
Barnkonsekvensanalys

Eftersom detta ärende är en ansökan som avser den egna organisationen och
personalen görs ingen barnkonsekvensanalys. Generellt så gynnas kommunens barn
och unga av ökad kompetens i verksamheterna.
Slutsatser

Förvaltningen bedömer att alla områden är viktiga och i linje med de utmaningar som
kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har framför sig. Det är svårt att lyfta fram
något område som mer angeläget än andra men vi har dock gjort följande
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prioriteringar utifrån vad verksamhetscheferna ser som de viktigaste områdena för att
nå målen med verksamheten och att verkställa de uppdrag som förvaltningen har.
1. Kultur- och aktivitetshuset, coachande arbetssätt och delaktighet.
2. Fortbildning för kommunikationsgruppen.
3. Studieresa Järfälla kulturs alla medarbetare i samspel med expansion.
4. Studieresa till Malmö arbetsgruppen Barkarby och Herresta bibliotek.

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör

Expedieras
Kommunstyrelsen
Järfälla kultur
Järfälla bibliotek

