TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

2017-02-01
Kultur, demokrati och fritidsnämnden

Inriktningsprogram Mobil fritidsverksamhet
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till inriktningsprogram för Mobil fritidsverksamhet i
Jakobsberg godkänns.

Ärendet i korthet

Hösten 2015 beslutade Kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att starta en
Yngre gård ålder 12-17 år i centrala Jakobsberg. Det har inte gått att hitta en lämplig
lokal.
Förvaltningen har fått ett nytt uppdrag av Kommunstyrelsen 2016-10-11 att utforma
en Mobil fritidsverksamhet för yngre ungdomar.
Handlingar

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-01
Bakgrund

Sedan Nibble fritidsgård lades ner år 2013 och Internationella Engelska skolan tog
över lokalerna har det inte funnits någon fritidsgård för unga i åldern 12-17 i centrala
Jakobsberg. Många unga rör sig runt i Jakobsberg centrum och behov finns att starta
en ny fritidsgård för unga.
Kultur demokrati och fritidsförvaltningen fick av Kommunstyrelsen 2015-10-12 i
uppdrag att utreda och utveckla en ny fritidsgård för yngre ungdomar med start i januari
2017. Det har inte gått att hitta lämplig lokal.
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen har därför fått ett nytt uppdrag av
Kommunstyrelsen att istället utforma en Mobil fritidsverksamhet, fritidsledare som
arbetar uppsökande bland ungdomar. De ska genom närhet och kontakt skapa goda
relationer till ungdomarna samt arbeta främjande och stötta till bra fritidsaktiviteter.

Analys

Fritidsgårdsverksamheten omfattar idag öppen fritidsverksamhet som bedrivs vid tre
yngre gårdar och ett Ungdomscafé. Gårdarna är Tallbohovs fritidsgård på Söderhöjden,
Viksjö träffen i Viksjö centrum, Station 7 som ligger i Kallhäll. Verksamheten vänder
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sig till högstadieungdomar upp till 17 år. Tallbohov- och Viksjö fritidsgårdar bedriver
rast verksamhet på uppdrag av högstadieskolorna mellan kl 11.00-13.00 alla vardagar.
Café Valvet, i Posthuset Jakobsberg vänder sig till äldre ungdomar, 16-24 år.

Att starta en mobil verksamhet blir ett komplement till övriga gårdar och
ungdomscaféet. Fritidsledarna kommer att röra sig ute bland ungdomarna för att
skapa goda relationer. De kommer att arbeta 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.
Den Mobila verksamheten kommer att utvecklas under 2017. Enheten planerar att
anställa 2 fritidsledare, under första tertialen 2017, som därefter arbetar med att
utveckla verksamheten tillsammans med ungdomarna. Det mobila innebär att
fritidsledarna är uppsökande, inte stationerade på en fritidsgård.
Målet är att få fram ungdomarnas behov och utforma verksamheten efter det.
Behoven undersöks genom en demokratisk process tillsammans med ungdomarna.
Om resultatet visar ett behov av ett mobilt fordon får enheten ta det i beaktan.
Verksamheten ska vara en del i enheten Järfälla fritidsgårdar och det ska finnas ett
nära samarbete med befintliga fritidsgårdar.
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 den verksamhet som kommer att bedrivas av Kultur- demokrati- och
fritidsförvaltningen kommer att ha barn och unga som prioriterad målgrupp.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening.
Nej, men syftet med den uppsökande verksamheten är att arbeta främjande och att
inspirera och i dialog med de unga utforma innehållet. För att de ska erbjudas
sunda och hälsosamma fritidssysselsättningar.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns 1 700 tkr avsatta i drift budget 2017.
Slutsatser

Pernilla Järverot
Eva Jönsson Järnstad
Fritidschef

