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2019-04-23
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2019/41

Ljus i mörkret – yttrande över motion från Eva Ullberg (S)
Förslag till beslut

1

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet i korthet

”Ljus i mörkret” är en motion från Eva Ullberg (S). Motionären föreslår att kommunen
sätter upp årliga ljusinstallationer i parker och på otrygga platser identifierade i dialog
med kommunens invånare. Hon föreslår vidare att ljusinstallationerna tas fram i
samverkan med till exempel lokala konstnärer, elever från olika estetiska program/
konstutbildningar i Järfälla eller konstutbildningar i regionen.
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen förslår att nämnden antar förvaltningens
förslag som sitt eget.
Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2019-04-23
2. Motion - Ljus i Mörkret av Eva Ullberg (S)
3. Yttrande – Ljus i mörkret
Bakgrund

Motionen Ljus i mörkret har kommit på remiss till kultur-, demokrati och fritidsnämnden
från Eva Ullberg (S). Motionären föreslår att kommunen sätter upp årliga
ljusinstallationer i parker och på otrygga platser.
Socialdemokraterna har enligt motionen haft en omfattande kampanj där de i ett par
utvalda områden frågat boende om vad de vill förändra i sitt närområde. Runt 200
förslag har kommit in. Ett återkommande ämne har varit önskan om mer belysning längs
gångstråk och parker. Därför föreslås återkommande ljusinstallationer under
vinterhalvåret.
Syftet är att lysa upp parker och byggnader där människor upplever särskild otrygghet.
Genom att skapa en ljusare och tryggare utomhusmiljö kan otrygga områden förvandlas
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till trevliga konstverk. Exempel på platser där installationerna kunde sättas upp är
Kallhällsparken, Tallbohovsparken och Riddarparken. Det påpekas också att goda
exempel finns att hämta från projektet Kalejdohill i Kvarnbacken.
Vidare föreslås att ljusinstallationerna tas fram i samverkan med till exempel lokala
konstnärer, elever från olika estetiska program/konstutbildningar i Järfälla eller
konstutbildningar i regionen.
Samverkan kan också prövas med näringslivet i Järfälla. Det skulle enligt motionen både
skapa en lokal förankring och finansieringsmässiga fördelar i skapandet av konstverken.
Överväganden

I kommunens investeringsbudget 2019 – 2022, avsätts 1,5 miljoner år 2020 för ”ökad
trivselbelysning i kommunens centrum t.ex. upplysning av träd och
konstinstallationer”.
Järfälla kommun har ett belysningsprogram, vars syfte är ”att ge vägledning för
utformning av trygga, estetiskt tilltalande, funktionella och säkra belysningsmiljöer.”
På avdelningen Park och gata finns en belysningsingenjör med den kompetens som
krävs för att med ljusets hjälp förvandla otrygga platser till trevligare sådana.
På Järfälla kultur finns kommunens konstansvarige med kontaktnät som kan vara till
nytta om samverkan ska ske med lokala konstnärer eller konstutbildningar.
Barnkonsekvensanalys

1 Beslutets konsekvenser antas påverka barn till vilken grad? Ja, genom att miljöer
upplevs som tryggare med ökad belysning.
2. Antas beslutet påverka barn i framtiden? Ja, om trivselbelysningen ingår som en del i
kommunens långsiktiga belysningsprogram.
3. Vilka positiva alternativt negativa konsekvenser kan beslutet ha för barn? Finns
intressekonflikter? Inga intressekonflikter om trivselbelysningen leder till tryggare
miljöer för alla medborgare.
Ekonomiska konsekvenser

Budget för trivselskapande belysning, med genomförande 2020, finns hos Bygg- och
miljöförvaltningen.
Slutsatser

Beslut om investering på 1, 5 miljoner för trivselskapande belysning finns i
investeringsplan 2019-2022. Ansvarig nämnd är tekniska nämnden.
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen kan vara behjälplig med att förmedla skoloch konstnärskontakter till Bygg- och miljöförvaltningen inför genomförande av
trivselbelysning.
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens föreslår att Kultur-, demokrati- och
fritidsnämnden antar förvaltningens förslag som sitt eget yttrande och överlämnar det till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
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