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Kultur, demokrati och fritidsnämnden
Dnr Kdn 2017/143

Inriktningsprogram Valvet

Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till nytt inriktningsprogram för Valvet godkänns.
Ärendet i korthet

Café Valvet har bedrivit verksamhet sedan våren 2013. Det är övervägande pojkar
som besöker verksamheten, ca 95 %. Verksamheten uppfyller inte jämställdhetsmålet. Förvaltningen föreslår därför en ny inriktning för verksamheten.
Handlingar

1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-23.
2. Besöksstatistik Valvet 2014-2017
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Bakgrund

Café Valvet öppnade 2013 med målet att tillsammans med ungdomar starta ett
ungdomscafé med tjejinriktning. Innan start hade personalgruppen arbetat
tillsammans med ungdomar, där tjejerna gavs företräde i hur det skulle planeras för
verksamhet och miljön i lokalen.
Efter invigningen var dessa drivna ungdomar men andra ungdomar kom in och hade
behov av en mötesplats. De flesta besökare var istället de som inte är de mest
studiemotiverade, men har ambitionen att få ett jobb även om vägarna dit ser mycket
olika ut.
Personalgruppen ställde om arbetet för att möta de besökare som kom och insåg tex
snabbt behovet av att ha skrivna regler överrenskomna med besökarna som vårdat
språk, inget skojbråk och fötterna på golvet samt självklart, drog- och alkoholfritt.
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Att nå ut till tjejer har inte varit svårt, men att få dem att komma till platsen Valvet
har inte varit lika lätt. Alla får inte heller gå till Valvet för familjen.
Fördelen för tjejer kan istället vara att man har fler arenor att mötas på. De har bl.a.
lättare att gå hem till varandra. Till Valvet kommer idag två olika grupper med tjejer,
en del som är stamgäster och andra tjejer som kommer mer sporadiskt.
Från höstterminen 2015 har Valvet haft öppet enbart för tjejer på torsdagar. Men
detta har inte ökat antalet tjejer som besökare.
Personalen har fokuserat på att skapa en trygg arbetsgrupp för att kunna erbjuda en
bra och trygg mötesplats för unga mellan 16 - 24 år. Valvet samarbetar med Fältarna,
Ungdomsteamet, Sociala insatsgruppen, Nattvandrare och Trygghetsvärdar,
gymnasieskolan - YTC, Järfälla Väglednings Centrum, Polisen och
Arbetsförmedlingen.
Analys

Café Valvet har vänt sig till äldre ungdomar 16-24 år, och det har övervägande varit
pojkar som kommit till verksamheten.
För att ytterligare stärka fokus på tjejer och nå fram till målet att skapa en jämställd
verksamhet föreslås att Valvet förtydligar sin inriktning, ändrar målgruppens ålder till
16-19 år och bygger upp sin verksamhet utifrån kvalitetsmetoden KEKS. Den öppna
verksamheten ska planeras tillsammans med ungdomarna.
Verksamheten kommer också aktivt att;
- arbeta för en mer jämställd könsfördelning hos personalen, 50/50
- starta ett utbyte/samarbete med andra mötesplatser med liknande verksamheter
- skapa ett samarbete med en tjejföreningen ”Kvinnlig egenmakt genom utbildning” som
vill använda Valvet till mötesplats för unga tjejer, för att påverka dem att söka till högre
utbildning.
- samarbeta med kurator på Järfälla gymnasium för att skapa ett tjejnätverk.
- anordna ledarutbildningar/coachning för ungdomar.
- få fram tjejernas behov. Det ska undersökas genom en demokratisk process
tillsammans med ungdomarna.
- starta samarbete med Våga hjälpa – integration. Kvinnor/tjejer träffas och lagar mat
eller bakar tillsammans. Genom aktiviteten skapas en naturlig mötesplats/plattform
för diskussioner och samverkan.
- utöka samarbete med olika projekt inom och utom Järfälla kommun som vill/kan ha
Valvet som mötesplats.
-fritidsledarna på Valvet kan även i fortsättningen vara coacher för äldre ungdomar
men då genom bokade möten och eventuellt riktade insatser som kan behövas.

Uppföljning och erfarenheter av den nya inriktningen föreslås rapporteras till kultur-,
demokrati- och fritidsnämnden hösten 2018.
Barnkonsekvensanalys
1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden?
Ja, beslutet kommer att beröra barn och ungdomar i Järfälla kommun.
2. Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja verksamheten arbetar för att få en jämställd besökargrupp med goda förebilder.

2017-08-23

3 (3)

3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening.
Nej, men eftersom målet med en jämställd verksamhet inte uppfylls, föreslår
förvaltningen den nya inriktning som ska genomföras genom demokratiska processer
tillsammans med ungdomarna.
Arbetet ska vara främjande och inspirera ungdomarna till sunda och hälsosamma
fritidssysselsättningar med goda förebilder, ”Vuxna som har tid”

Ekonomiska konsekvenser

Förändringarna kommer att genomföras med befintlig budget.

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör
Eva Jönsson Järnstad
Fritidschef
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