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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 inga
förändringar gällande det förvaltningsöverskridande samarbetet görs. Järfälla vård
och omsorg ska se över behov och efterfrågan hos deltagare i Järfälla dagliga
verksamhet såväl nu som löpande.
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 skrev då i samråd ett svar på
detta förslag som togs upp vid socialnämndens sammanträde 2017-09-21. Ärendet
återremitterades för att möjlighet ska ges att se över samverkan mellan
förvaltningarna. Under våren har det nuvarande samarbetet och möjlig utveckling
kring samverkan undersökts genom möten med nyckelpersoner inom skolan som
tillhandahåller lokaler och Järfälla dagliga verksamhet.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-20
2. Förslag till politiker kring Uttrycksteatern, daterat 2017-05-21
3. Socialnämndens beslut § 81 2017-09-21
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.
I socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 september 2017 framförs i samråd
mellan de tre förvaltningarna förslaget att inga ytterligare resurser gällande lokal
eller Järfällas dagliga verksamhet bör anslås eftersom Uttrycksteatern är en väl
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fungerande verksamhet som visar på ett fruktbart samarbete mellan socialnämnden,
kultur-, demokrati- och fritidsnämnden samt kompetensnämnden, som samtliga
bidrar med resurser och engagemang till projektet. Ärendet återremitterades för att
möjlighet ska ges att se över samverkan mellan förvaltningarna. Under våren har det
nuvarande samarbetet och möjlig utveckling kring samverkan undersökts genom
möten med nyckelpersoner inom skolan som tillhandahåller lokaler och Järfälla
dagliga verksamhet.
Analys och överväganden

Under vårens möten har det framkommit att det idag genom Uttrycksteatern sker ett
unikt samarbete mellan de tre förvaltningarna socialförvaltningen, kultur- demokratioch fritidsförvaltningen samt kompetensförvaltningen. Inom detta samarbete sker ett
utbyte av kulturell kompetens och resurser mellan förvaltningarna.
Kompetensförvaltningen disponerar lokaler och utrustning samt två pedagoger till
Uttrycksteatern. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens del är i form av ett
bidrag för särskilda kulturinsatser på 50 000 kronor per år. Socialförvaltningen bidrar
med resurser i form av personal. Det har framkommit att samtliga parter är väldigt
nöjda med det samarbete som sker idag och beskriver det som ett unikt och fruktsamt
utbyte av kompetenser och resurser.
Den delen där parterna har olika förutsättningar i samarbetet är utökningen av
verksamheten. Gymnasiesärskolans elever som deltar i teatern går ett nationellt
estetiskt program som utgår från styrdokument och följer en läroplan, där teater är en
estetisk del av utbildningen. Det är bakgrunden till att Uttrycksteatern från början är
en dag i veckan då det är vad läroplanen tillåter. Om socialförvaltningen skulle ta en
egen väg och ha en egen lokal på heltid riskerar samarbetet innehållande lokal,
utrustning, kompetens och personalresurser brytas. För att inte bryta det
förvaltningsöverskridande samarbetet som samtliga parter är nöjda med föreslås att
alternativ ses över, där ett fortsatt samarbete kan kombineras med att Järfälla vård
och omsorg ser över hur utvecklingen av den dagliga verksamheten kan göras.
Det framgår under punkt 4.2 i överenskommelsen mellan socialförvaltningen och
Järfälla vård och omsorg gällande Järfälla dagliga verksamhet att verksamheten
löpande ska utformas utifrån den enskildes behov och önskemål:
”Den dagliga verksamheten ska vara utformad med stor hänsyn till den enskildes
behov och önskemål samt med beaktande av dennes funktionsnedsättning.
Insatsens genomförande ska utgå från den enskildes önskemål, intressen, behov och
förutsättningar. Genomförandet ska för den enskilde vara individuellt utformat och
se till att den enskilde får bruka sin fysiska, intellektuella, emotionella och sociala
kompetens efter förmåga.”
Verksamheten ska därmed anpassas efter deltagares behov och önskemål. Arbetet
med att se över behov och efterfrågan hos deltagare i Järfälla dagliga verksamhet är
en del av utförarens uppdrag som ska ske såväl nu som löpande.
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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.

Ekonomiska konsekvenser

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

Samtliga parter är nöjda med det förvaltningsöverskridande samarbetet innehållandes
lokal, utrustning, kompetens och personalresurser. Utifrån det är förslaget att
samarbetet fortskrider i kombination med att Järfälla vård och omsorg ser över hur
utvecklingen av den dagliga verksamheten kan göras. Arbetet med att se över behov
och efterfrågan hos deltagare i Järfälla dagliga verksamhet är en del av utförarens
uppdrag som ska ske såväl nu som löpande.
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