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Utvecklingsplan för Idrotts och aktivitetsplatser i Järfälla kommun
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens förslag
Nämnden föreslår att
1. Kultur- demokrati-, och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för
Idrotts- och aktivitetsplatser, med syfte att åstadkomma en helhetsbild för
utvecklingen av idrottsanläggningar och aktivitetsplatser i Järfälla kommun.
2. Förvaltningen rapporterar förslag för genomförande av planarbetet, med tidplan
och budget, till Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden december 2017.
Ärendet i korthet

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen föreslår att en samlad Utvecklingsplan
för idrotts- och aktivitetsplatser tas fram, med syfte att åstadkomma en helhetsbild
för utvecklingen av idrottsanläggningar och aktivitetsplatser i Järfälla kommun.
Planen föreslås genomföras i samarbete över politik- och förvaltningsgränser och i
samklang med liknande program, som exempelvis Lek- och aktivitetsplanen. Andra
kommuners programarbeten används som inspiration.
Kartläggning och framtidsbilder utgår ifrån befintliga anläggningar, pågående
utveckling i kommunen och behov inom aktuellt område sammanställs till en
Utvecklingsplan för Idrotts- och aktivitetsplatser, som antas av kommunfullmäktige.
Planen ska aktualitetsprövas varje ny mandatperiod.
Bakgrund

Tillgång till anläggningar för idrott och rekreation stärker möjligheterna för
föreningslivets utveckling och spontanidrott – och främjar kommunmedborgarnas
fysiska och psykiska hälsa. Förvaltningen föreslår att en samlad Utvecklingsplan för
idrotts- och aktivitetsplatser tas fram, med syfte att åstadkomma en helhetsbild för
utvecklingen av idrottsanläggningar och aktivitetsplatser i Järfälla kommun.
Genomförandet av planen föreslås ske i samarbete med andra förvaltningar.
Planen föreslås byggas upp av kartläggningar och framtidsbilder som genomförs
idrotts-/aktivitetsvis, i dialog med föreningsliv, idrottsförbund och medborgare.
Kartläggning och framtidsbilder utgår ifrån befintliga anläggningar, pågående
utveckling i kommunen och behov inom aktuellt område. De olika delarna
sammanställs därefter till en Utvecklingsplan för Idrotts- och aktivitetsplatser, som
antas av kommunfullmäktige.
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Utvecklingsplanen är avsedd att användas som planeringsunderlag vid framtagande
av nya detaljplaner. Den kan också ge vägledning vid förvaltning, projektering och
anläggning av idrotts- och aktivitetsplatser.
Handlingar

1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-01
Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden?
Ja, barn och ungdomar är en viktig målgrupp för det föreslagna uppdraget.
2. Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, målgruppens behov ska vara en viktig utgångspunkt i arbetet.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening.
Nej, inte i detta skede.

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör

Expedieras
Kommunstyrelsen

