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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Förslag till politiker - Mötesplats för äldre ungdomar i Kallhäll
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag om
mötesplats för äldre ungdomar i Kallhäll.
Ärendet i korthet

Vi har i dagsläget inget uppdrag att starta en fritidsgård i Kallhäll och det finns inga
medel avsatta för detta. Det är däremot möjligt att fortsätta stötta och coacha
ungdomarna via Café Valvet, så att deras idéer kan förverkligas på andra sätt.
De har nu fått en kontaktperson på Järfälla fritidsgårdar, Valvets föreståndare för att
få stöd i olika frågor och med hjälp att starta aktiviteter. De har också fått
information och kontaktpersoner om hur man bildar förening, samt om snabb slant.
Handlingar

1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-01
2. Förslag till politiker 2017-05-18, Kdn 2017/124
Bakgrund

I maj 2017 kontaktade några äldre ungdomar förvaltningen och ville ha en
mötesplats/lokal för äldre ungdomar. De presenterade sig som minst 40-50 ungdomar
i Kallhäll som saknar en lokal att träffas i. De hade satt ihop en lista med sina
visioner om vad de vill göra.


Träning i Social utveckling – Föreläsningar, workshops, CV och
arbetsintervjukurser, samarbete med olika viktiga instanser så som
arbetsförmedlingen, resor/utflykter.



För att få bort den segregation som finns, och främja integration.



Förebygga Droger och drogrelaterade problem i området.



Kärnan är att få de unga här att engagera sig. Många undrar om det leder
någon vart att utbilda sig, om det verkligen leder till att de får jobb.



Vägvisa ungdomarna in i samhället (inte bara ett ställe att spela tv spel på).



För att skapa trygghet i området.
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Kultur och fritidsförvaltningen, Fritidscenter
Idrott och fritid
Eva Jönsson Järnstad, Fritidschef
Telefon: 08-580 284 92 (direkt) 070-00 27 203 (mobil)
Fax: 08-580 126 49
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Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Utlopp för kreativitet.



Fysisk träning.



Få ungdomar att tro på sig själv och känna sig delaktig i samhället.



Se till att ungdomarna får struktur i sitt liv.



Kallhäll växer så att det knakar och flera hundra människor kommer att flytta
in, och det resulterar så klart i att jätte många ungdomar också flyttar in i
området.

Förvaltningens tjänstemän tillsammans med politiker från nämnden har träffat
ungdomarna vid två tillfällen.
Vid det första mötet som hölls i sammanträdesrummet i Kallhälls bibliotek deltog ca
40 ungdomar i åldrar från ca 13-24 år. Två av förvaltningens tjänstemän samt
politiker från nämnden med bl a ordförande och 2:a vice ordförande.
Ungdomarna uppmanades att lämna in ett medborgarförslag vilket de gjorde 201705-18. Olika förslag angående lokaler diskuterades samt vad Järfälla kommun kunde
stötta med i ett första steg.
Ungdomarna framförde att de själva vill ha ansvar för lokalen. Förvaltningen erbjöd
hjälp med kontakter för hur man bildar förening, att hitta platser för att ha möten tills
man hittar en egen lokal samt kontakt med Valvets föreståndare för stöd i olika
frågor.
Vid möte två deltog ordförande och 2:a vice ordförande från nämnden,
förvaltningens tjänstmän samt även förståndaren för Valvet samt fritidsledare från
Station 7. Dialogen fortsatte med uppföljning utifrån det första mötet.
I diskussionen som togs upp att det finns mycket man kan göra även utan en egen
lokal/hus. Man är vuxen när man är 18 år. Om man bildar förening kan man genom
den hyra lokaler för aktiviteter och möten. Ungdomarna fick återigen information om
hur de kan få stöd kunna genomföra sina idéer genom kontakter med kommunens
tjänstemän.
Föreståndaren på Valvet lämnade kontaktuppgifter till företrädaren för ungdomarna.
Några av ungdomarna har också besökt Valvet under sommaren.
Ungdomarna har fått information om att de kan söka snabb slant. Vilket de har gjort
och fått 5000 kr till aktiviteter nu under sommaren.
Analys

Fritidsgårdsverksamheten som finns idag för äldre ungdomar 16-24 år är Café Valvet, i
Posthuset Jakobsberg. Där kan alla ungdomar i Järfälla kommun få tips och råd av
föreståndaren och fritidsledarna. De arbetar för att ungdomarna ges möjligheter och
verktyg till bra fritidsverksamhet och att goda kontakter skapas med övriga vuxna
som kommer i kontakt med ungdomarnas socialisation.

Fritidsgården Station 7 finns för ungdomar upp till 17 år.
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Vi har i dagsläget inget uppdrag att starta en fritidsgård i Kallhäll och det finns inga
medel avsatta för detta. Det är däremot möjligt att fortsätta stötta och coacha
ungdomarna via Café Valvet, så att deras idéer kan förverkligas på andra sätt.
Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden?
Ja, beslutet kommer att beröra ungdomar i Järfälla kommun.
2. Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, det är viktigt att ungdomarna stöttas i sin socialisation men att de lär sig att
man måste ta ansvar för sin fritid när man är vuxen, 18+.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening.
Ja, vi har träffat ungdomarna två gånger.
Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga medel till lokaler avsatta i budget 2017 men det går att stötta
ungdomarna på olika sätt inom den befintliga budgeten.
1. om ungdomarna bildar förening kan de få hyra lokal samt söka aktivitetstöd och på
så sätt finansiera kostnaden.
2. Café Valvets personal finns till förfogande och de arbetar utifrån att det är
ungdomarna som ska komma med förslag till aktiviteter. På Valvet har man som mål
sedan tidigare att arbeta med många av de förslag som finns med i ungdomarnas
beskrivning ovan.
Slutsatser

Att fortsätta dialogen med ungdomarna genom att tjänstemän, föreståndare och
fritidsledare finns tillgängliga för stöd och tips hur de kan genomföra sina idéer.

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidschef
Eva Jönsson Järnstad
Fritidschef

Expedieras
Järfälla fritidsgårdar

