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Kommunfullmäktige
Dnr Kst 2016/416
Kommunens informationsmaterial behöver ses över angående
representation i text och bild – motion från Bo Leinerdal (V), Hamid
Ramazani (V), Annica Nilsson (V) och Naile Aras (V)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltingens förslag till kommunstyrelsen och komunfullmäktige
1. Motionen bifalls såtillvida att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta
fram en plan för hur kommunens bilder i så stor utsträckning som möjligt ska
representera Järfällas befolkning. Övriga yrkanden avslås.
Ärendet i korthet

Motionärerna har föreslagit att kommunens information angående representation i
text och bild behöver ses över. Med anledning av detta yrkas att:
– en översyn genomförs över kommunens informationsmaterial avseende
representation för att kartlägga och ta fram en plan för hur representationen för
kommunen ska spegla kommunens mångfald.
– alla människor oavsett etnicitet ska vara representerade i de bilder som kommunen
använder för representation
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen bifalls såtillvida att
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur kommunens
bilder i så stor utsträckning som möjligt ska representera Järfällas befolkning. Övriga
yrkanden avslås.
Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-10
2. Kommunens informationsmaterial behöver ses över angående representation i text
och bild – motion från Bo Leinerdal (V), Hamid Ramazani (V), Annica Nilsson (V)
och Naile Aras (V)
Bakgrund

Vänsterpartiet i Järfälla gjorde 2016 en översyn av kommunens hemsida, ”En
antirasistisk granskning utav Järfälla kommuns hemsida”, där det framgår att
kommunen inte representerar sin befolkning avseende etnisk bakgrund i text och
bild. Vänsterpartiet menar att kommunen borde arbeta mer med representation i sin
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kommunikation. Motionen föreslår en översyn av hur kommunen idag representerar
sin befolkning i text och bild, att en plan tas fram för hur representationen ska
säkerställas framöver samt att alla invånare representeras i kommunikationen oavsett
etnisk bakgrund.
Överväganden

Kommunikationsavdelningen har gjort en egen översyn över kommunens officiella
kanaler. Bilderna som används idag representerar i viss mån Järfälla befolkning, men
det kan bli bättre och det konstateras samtidigt att det saknas rutiner för hur
representationen gällande mångfald och jämställdhet ska säkerställas.
Bland de cirka 30 % av Järfällaborna som är födda i andra länder finns många
nationaliteter representerade. Kommunstyrelseförvaltningen anser det vara praktiskt
ogenomförbart att representera alla Järfällas etniska grupper i de bilder kommunen
använder i sin kommunikation. Ambitionen ska däremot alltid vara att så långt det är
möjligt använda text och bild som representerar Järfällas befolkning, framför allt i
bemärkelsen att cirka 30 % består av personer födda i ett annat land än Sverige.
Barnkonsekvensanalys

Kommunen ska i sin kommunikation vara en förebild gällande mångfald och
jämställdhet. Att kommunen har rutiner för hur Järfällas befolkning representeras i
text och bild är positivt ur barnens perspektiv.
Slutsatser

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen bifalls såtillvida att
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur kommunens
bilder i så stor utsträckning som möjligt ska representera Järfällas befolkning. Övriga
yrkanden avslås.
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