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Lokalutredning av Järfälla gymnasium. Utredning av gymnasie- och
kulturlokaler i Jakobsberg
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen föreslår att:
1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden godkänner lokalförändringen enligt
utredningens rekommendation, alternativ 4.
2. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja
investeringsmedel och tillkommande driftkostnader, för kultur- demokrati och
fritidsnämndens delar av den föreslagna lokalförändringen.
3. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja
arbetet med ett lokalprogram i nära samarbete med kompetensförvaltningen och
berörda verksamheter.
Ärendet i korthet

För kultur-, demokrati- och fritidnämnden är det viktigt att
- kulturskoleverksamheten bibehåller lokaler med ytor motsvarande de nuvarande
och att de är sammanhållna i en byggnad,
- Kulturscen/aulan behålls för scenkonst, den är Järfällas största scen,
- samverkan mellan kulturverksamheterna, Stället, gymnasiets estetiska program,
föreningslivet, Uttrycksteatern och caféet utvecklas för att stärka platsen som öppen
och attraktiv mötesplats i ett växande Järfälla.
Utredningen beskriver placering av lokalytor i block och anger prognos för kostnader
utifrån detta. Handlingsalternativ 4, som rekommenderas, innebär att kulturskolan
och estetiska programmet flyttar till sammanhållna lokaler i LAM-huset intill
Kulturscen/aulan, den nya matsalen, café och gymnasiebiblioteket. Förslaget innebär
också att KDF tar över huvudmannaskapet för Aulan och möjliggör ett rikare
kulturliv för Järfällaborna genom utveckling av Kulturscen. Förslaget möjliggör
utveckling av samarbeten och öppna verksamheter som Stället för funktionshindrade.
Bakgrund

Kulturskolan har idag sina lokaler i hus K (i utredningen benämnt K-huset),
tillsammans med Järfälla gymnasiums estetiska program. Järfälla gymnasium är
huvudman för hus K och Aulan/kulturscen, som båda nyttjas allt mindre av
tj skr KDN Järfälla Gymnasium och kulturlokaler
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gymnasiet. Gymnasiebiblioteket bedrivs som en tjänst som gymnasiet beställer av
Järfälla bibliotek genom ett årligt avtal. Förvaltningen bedriver idag också
verksamheten Stället för funktionsnedsatta i hus K, på söndagar.
Hyra för hus K debiteras idag verksamheterna enligt en fördelningsnyckel mellan
kompetensförvaltningen på 60% och kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen på
40%. Fördelningsnyckens förutsättningar har ändrats då gymnasiets estetiska
program genom åren minskat i volym och nyckeln speglar inte nuvarande nyttjande.
Utöver estetiska programmet Bild nyttjar gymnasiet för närvarande hus K för IV-val,
språkintroduktionsklasser, estetiska tillval för Bild-eleverna och tillval inom ämnet
musik. Detta kommer att ändras på sikt i och med verksamhetsstart i BAS Barkarby
(BAS). BAS medför en omflyttning av gymnasiets program och lokaler tillkommer
även för kulturskola, bibliotek och konst. Lokalerna kommer på olika sätt att
samnyttjas mellan de kommunala verksamheterna. Parallellt med denna utveckling
löper också hyresavtalet ut för vissa av gymnasiets yrkesprogram. De planeras därför
att inrymmas i lokaler som tomställs i Jakobsberg vid flytten av andra program till
BAS.
Tidplanen för verksamhetsstart i BAS har på grund av markförhållanden försenats
från 2019/20 till 2020/21 vilket lägger ett ytterligare tryck på lokalerna i Järfälla
gymnasium för 2019-2020 innan BAS invigs. Kompetensförvaltningen har
tillsammans med kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen tagit in en konsult för
att belysa vilka möjligheter som finns för att tillgodose de aktuella lokalbehoven och
vilka konsekvenser de olika förslagen för med sig.
Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2017-09-04
2. Rapport Lokalutredning 2017-07-06
Barnkonsekvensanalys

Förslaget berör barn- och ungdomar i kulturskolans verksamhet och besökare till
Kulturscen och Stället. Föreslagen lösning samlar kulturskolans lokaler samt
säkerställer en större lokal för scenkonst för bland andra barn och unga i kommunen.

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, beslutet kommer att beröra Järfälla kommuns barn och ungdomar som
deltar i kulturskolans verksamhet eller som är besökare till Kulturscen och
deltagare på Stället.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, den verksamhet som kommer att bedrivas inom kulturskolan har barn och
unga som målgrupp. Säkerställs en scen av denna storlek i Jakobsberg gynnar
det barns och ungas deltagande i kulturlivet och möjlighet till publika
framträdanden i en för ändamålet anpassad lokal.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
I konsultens utredning har inte barn och unga varit med, men de kommer bli
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mycket viktiga i det fortsatta arbetet med lokalerna. I samband med
framtagande av ett lokalprogram kommer deltagare vid kulturskolan att
tillfrågas vad som är viktigt för dem när det gäller lokaler och utformning, för
att så långt som möjligt kunna tillgodose dessa behov i planeringen.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär ökade kostnader för Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden.
Ökningen beror på att den tidigare fördelningsnyckeln utgår och att nämnden tar
huvudmannaskap för de lokaler som kulurverksamheterna använder, vilket
inkluderar huvudmannaskap för aulan, för att på sikt utveckla den till en anpassad
scen för kultur.
Investeringskostnaden beräknas till 23 mkr (ombyggnad av LAM huset, alternativ 4)
samt modernisering och tillgänglighetsanpassning av aula till scen, beräknat till ca 6
mkr, vilket föreslagits i kultur- demokrati och fritidsnämndensförslag till mål och
budget 2018.
Den totala driftskostaden beräknas utifrån summan av kapitalkostnader för
anpassning aula 480 t kr, hyra 1680 t kr, kapitalkostnader för inventarier 193 t kr
samt drift 800 t kr. Även detta föreslaget i nämndens förslag till Mål och budget för
2018. Avgår internhyra för kulturskolans del i hus K.
Slutsatser

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden
- att godkänna lokalförändringen enligt utredningens rekommendation, alternativ 4.
- att föreslå kommunstyrelsen att bevilja investeringsmedel och tillkommande
driftkostnader, för kultur- demokrati och fritidsnämndens delar av den föreslagna
lokalförändringen.
- att förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med ett lokalprogram i nära
samarbete med kompetensförvaltningen och berörda verksamheter som i detalj
säkerställer att de olika verksamheternas funktionsbehov möts..
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