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2019-04-25
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2019/61
Utvecklingsplan för Idrotts- och aktivitetsplatser i Järfälla kommun
Förslag till beslut

1.

Kultur- demokrati och fritidsnämnden godkänner Utvecklingsplan för Idrottsoch aktivitetsplatser i Järfälla kommun

2.

Utvecklingsplanens aktualitet ska prövas varje mandatperiod.

Ärendet i korthet

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen har tagit fram en Utvecklingsplan för
Idrotts- och aktivitetsplatser med syfte att åstadkomma en helhetsbild för den
långsiktiga utvecklingen i Järfälla kommun. Kartläggning och framtidsbilder har
tagits fram med utgångspunkt i befintliga anläggningar, pågående utveckling i
kommunen och behov inom aktuellt område.
Bakgrund

Kultur- demokrati-, och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att ta fram
en Utvecklingsplan för Idrotts- och aktivitetsplatser, KDN 2017-09-01 (Dnr
2017/131). Syftet är att åstadkomma en helhetsbild för utvecklingen av
idrottsanläggningar och aktivitetsplatser i Järfälla kommun.
Tillgång till anläggningar för idrott och rekreation stärker möjligheterna för
föreningslivets utveckling och spontanidrott – och främjar kommunmedborgarnas
fysiska och psykiska hälsa. Planen bygger på kartläggning och framtidsbilder
beskrivna idrotts-/aktivitetsvis och framtagna i dialog med föreningsliv och
medborgare. Planen utgår ifrån befintliga anläggningar, pågående utveckling i
kommunen och översiktligt behov inom aktuellt område.
Utvecklingsplanen är avsedd att användas som underlag till för planering. Den kan
också ge vägledning vid förvaltning, projektering och anläggning av idrotts- och
aktivitetsplatser. Planering av nya anläggningar och aktivitetsytor sker i dialog med
föreningslivet och berörda. Avvägningar av ekonomiska konsekvenser och beslut för
genomförande sker löpande i Mål- och Budgetarbetet och enligt kommunens
riktlinjer.
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Handlingar

1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-25
2. Utvecklingsplan för Idrotts- och aktivitetsplatser i Järfälla kommun 2019-04-25.

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
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