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Dnr Son 2017/187
Förslag till politiker gällande Uttrycksteatern
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att förslaget till politikerna härmed är besvarat och att
inga ytterligare resurser gällande lokal eller Järfällas dagliga verksamhet bör anslås
till Uttrycksteatern.
Ärendet i korthet

Den 21 maj 2017 inkom ett förslag till politiker i Järfälla kommuns socialnämnd,
kultur-, demokrati- och fritidsnämnd samt kompetensnämnd kring att förändra
förutsättningarna för Uttrycksteatern. Förvaltningarna har i samråd skrivit ett svar på
detta förslag.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-05
2. Förslag till politiker kring Uttrycksteatern, daterat 2017-05-21
Bakgrund

Den 21 maj 2017 inkom ett förslag till politiker gällande Uttrycksteatern. Detta
förslag var ställt till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden (kultur-, demokratioch fritidsnämnden reds anm.) samt utbildningsnämnden (kompetensnämnden reds
anm.). I förslaget anges att Uttrycksteatern och även Järfällas dagliga verksamhet
skulle främjas av förändringar i samarbete, resurser och ambition från kommunens
förvaltningar. För det första anges att en förvaltningsöverskridande projektgrupp bör
skapas för att tillvarata speciell kulturkompetens i Järfälla. Vidare anges att Järfälla
Vård och omsorg bör starta upp en daglig verksamhet med estetisk inriktning för att
utveckla Uttrycksteatern samt även utveckla den dagliga verksamheten som erbjuds i
kommunen. I och med detta så föreslås även Uttrycksteatern få en ny lokal.
Analys

Förslaget till politikerna angående Uttrycksteatern är ställt till socialnämnden, kulturoch fritidsnämnden (kultur-, demokrati- och fritidsnämnden reds anm.) samt till
utbildningsnämnden (kompetensnämnden reds anm.). Analysen samt förslaget till
svar är därför författat i samråd mellan dessa tre förvaltningar.
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Uttrycksteatern har funnits i Järfälla i ett antal år och är en teaterproduktion som
skapas av personer med funktionsnedsättning. Själva produktionen och repetitionerna
sker i gymnasieskolans lokaler och deltagarna är både skolelever från
gymnasiesärskolan samt deltagare från Järfällas dagliga verksamhet. Personal från
skolan tillsammans med personal från den dagliga verksamheten ansvarar för teatern.
Uttrycksteatern sker idag i ett samarbete mellan de tre förvaltningarna
socialförvaltningen, kultur- demokrati- och fritidsförvaltningen samt
kompetensförvaltningen. Inom detta samarbete sker redan idag ett utbyte av kulturell
kompetens mellan förvaltningarna. Samtliga förvaltningar bidrar också med resurser
i form av pengar, utrustning och/eller personal till Uttrycksteatern. Kultur-,
demokrati- och fritidsförvaltningens bidrag är i form av ett bidrag för särskilda
kulturinsatser på 50 000 kronor per år.
När det gäller frågan om lokal så sker det redan nu ett samarbete mellan
förvaltningarna i kommunen kring att samutnyttja lokaler, något som planeras ske i
ännu större utsträckning i framtiden. För Uttrycksteatern sker detta samarbete genom
att gymnasieskolans lokaler utnyttjas av både skolans elever och av deltagare inom
Järfällas dagliga verksamhet. Teatern kan här både utnyttja en studio en dag i veckan
för repetitioner samt Kulturscenen för teaterns föreställningar. Uttrycksteaterns
behov av lokal kan därför anses vara uppfyllt i dagsläget.
Slutligen anges i förslaget att en daglig verksamhet med estetisk inriktning bör
skapas i kommunen, där Uttrycksteatern kan vara en del i denna verksamhet. Sedan
flera år tillbaka har Järfälla kommun ett valfrihetssystem inom daglig verksamhet.
Det innebär att brukaren själv får välja mellan ett stort antal verksamheter och
inriktningar för sin dagliga verksamhet. Brukaren kan då välja mellan både den
kommunala utföraren, Järfälla dagliga verksamhet, samt mellan ett stort antal privata
utförare runt om i Stockholms län. Detta valfrihetssystem innebär att den kommunala
utföraren endast är en av flera utförare av daglig verksamhet och därmed befinner sig
i ett konkurrensförhållande gentemot andra utförare inom valfrihetssystemet. Järfälla
dagliga verksamhet har som egen-regi verksamhet, och inom ramen för sin egen
budget, frihet att skapa verksamheter utifrån brukarnas behov och intresse. Redan
idag erbjuder de ett flertal dagliga verksamheter med estetiskt inriktning i olika
former och för olika målgrupper. Socialnämnden har under rådande
konkurrensförhållande inte möjlighet tillskjuta resurser, i form av exempelvis en ny
lokal, till den kommunala utföraren.
Sammanfattningsvis anser förvaltningarna att Uttrycksteatern idag visar på ett lyckat
samarbete mellan förvaltningarna och att detta bör fortsätta i oförändrad form. Till
grund för detta ligger också det faktum att eventuella förändringar kring det
befintliga samarbetet skulle kunna leda till sämre möjligheter för samtliga
förvaltningar att bidra till, och delta i, Uttrycksteatern.
Barnkonsekvensanalys

Detta beslut rör barn och unga då skolelever deltar i Uttrycksteatern inom ramen för
sitt skolarbete. Då förslaget främst berör frågan om lokal samt frågan om den dagliga
verksamheten, där endast vuxna personer med funktionsnedsättning deltar, så har
barn och ungdomar inte fått uttrycka sin mening i denna fråga. Barn och ungas bästa
sätts även fortsättningsvis i främsta rummet när det gäller Uttrycksteatern.
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Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut i detta ärende innebär inga förändrade ekonomiska konsekvenser
för kommunens förvaltningar.
Slutsatser

Uttrycksteatern är idag en väl fungerande verksamhet där både skolelever och
deltagare från daglig verksamhet kan delta. Teatern visar på ett fruktbart samarbete
mellan socialnämnden, kultur-, demokrati- och fritidsnämnden samt
kompetensnämnden, som samtliga bidrar med resurser och engagemang till projektet.
I samråd mellan de tre förvaltningarna är förslaget att inga ytterligare resurser
gällande lokal eller Järfällas dagliga verksamhet bör anslås. Förslaget till politiker
gällande Uttrycksteatern anses härmed besvarat.
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