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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2018/78
Förslag till politiker. Kolloverksamhet för barn från blandade
socioekonomiska grupper.
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati-och fritidsnämnden beslutar att lämna förvaltningens skrivelse
till förslagsställaren.
Ärendet i korthet

Ett förslag till politiker om att Järfälla kommun ska anordna kolloverksamhet på
Barnens ö eller liknande har inkommit. Förslagsställaren ser en möjlighet att med
kolloverksamhet blanda barn från olika socioekonomiska områden. Förvaltningens
bedömning är att kultur-, demokrati- och fritidsnämnden inte har de resurserna eller
organisationen idag för att kunna starta upp en sådan verksamhet.
Handlingar

1
2

Förvaltningens skrivelse 2018-04-24.
Förslag till politiker 2018-03-27.

Bakgrund

Ett förslag till politiker om att Järfälla kommun anordnar kolloverksamhet på
Barnens ö eller liknande har inkommit. Förslagsställaren ser en möjlighet att med
kolloverksamhet blanda barn från olika socioekonomiska områden. Hon anser också
att attraktionskraften för kommunen skulle öka samt att samhörigheten mellan barn
från olika delar i kommunen skulle öka om kolloverksamhet startades.
Historik
Åren 1979 till cirka 1989/90 anordnade Järfällas fritidsgårdar ”kollo”/läger på
somrarna. Målgruppen var de som var stadiga besökare på fritidsgården
(”stammisarna”). Åldern på deltagarna låg oftast i intervallet 13-17 år.
Dessa år fanns ett speciellt ”gårdskort” att köpa, vilket berättigade till att vistas på
fritidsgården under höst- och vårtermin. Att ha ett gårdskort var ett krav för att få gå
på gården på kvällstid samt delta på kollo/läger.
Den grupp med besökare som skulle vara med på ”kollot”/lägret var i regel bildad
tidigt på vårvintern, då det gällde att på olika sätt få in pengar till lägerkassan.
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Järfälla kommun ägde under denna tid ett fritidsområde i Roslagen, beläget i BjörköArholma. Det var på denna plats som ”kollot”/lägret genomfördes och oftast under
en vecka per fritidsgård. Björkö/Arholma var vid denna tid en ”fri nyttighet” för
kommunala verksamheter att använda.
Björkö/Arholma erbjöd självhushåll i stugorna, möjligheter till bad, kanoting, fiske,
fotboll, brännboll med mera.
Det hela upphörde i och med att kraftiga besparingar gjordes i kommunen i slutet på
1980- och början på 1990-talet. Fritidsområdet Björkö/Arholma avvecklades som
fritidsområde och kom istället att arrenderas ut som camping.
Istället för att kommunen drev verksamheten tog en ny inriktning form efter detta
som innebar att genom uppdragsstödet ge ekonomiskt stöd till föreningar och
organisationer som kunde tänka sig att anordna läger, dagkollo, parklek etc under
sommarlovet. Det är den modell som gäller än idag.
Då fritidsgårdarna ansvarade för fritidsklubbsverksamheten under 1980- och 1990talet så anordnades även dagkollo/dagläger för åldersgruppen 10-12 år under ett par
veckor på sommaren, oftast veckorna innan midsommarhelgen och ibland veckan
eller veckorna innan skolornas hösttermin började. I regel användes någon av de
kommunalt ägda fastigheterna intill Mälaren som inomhuslokal. Barnen ”bussades”
till och från varje dag.
Socialförvaltningen anordnade mer ”traditionella kollon” fram till någon gång på
1990-talet. Det var öppet för alla familjer att söka plats och det gjordes
behovsbedömningar vilka som antogs. Dessa kollon genomfördes på annan plats än
Björkö/Arholma. Kolloverksamheten avvecklades då den tjänst som administrerat
det hela inte återbesattes efter pensioneringen.
Överväganden

Det krävs en hållbar organisation för att förbereda och genomföra kolloverksamhet.
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har inte de resurserna idag och kan därför
inte starta upp en sådan verksamhet.
Den ekonomiska resurs som finns är det tidigare nämnda uppdragsstödet. Nämnden
ger idag ett uppdragsstöd till ett antal föreningar som anordnar dagläger under
sommaren. Equmenia Jakobsbergskyrkan (före detta SMU) får uppdragsstöd för sitt
dagläger vid Bruket. Två-tre platser på Equmenias dagkollo förmedlas via
socialförvaltningen. Denna verksamhet har en lång tadition och fanns även under den
tid då fritidsgårdarna anordnade kollo/läger på Björkö/Arholma.
Djurdagläger anordnas av Görvälns 4H och Kallhälls 4H vid Görvälns gård
respektive Ulvsättra gård/Kallhälls 4H-gård. Nämnden köper dessa tjänster av
föreningarna genom uppdragsstödet. Inom ramen för MUCF-stödet och i år
socialstyrelsens medel har även lägerplatser köpts de senaste tre åren på ”Våga va´
dig själv-läger”. De barn som erbjudits dessa läger har varit aktuella för elevhälsan
och bedömts vara i behov av lägerplats av dem.
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Barnkonsekvensanalys

Att utöver dagkollo och dagläger kunna erbjuda barn och unga kollovistelse är
positivt.
Ekonomiska konsekvenser

Start och genomförande av kolloverksamhet kräver tillskott av ekonomiska medel i
nämndens budget.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att kultur-, demokrati-och fritidsnämnden beslutar att lämna
förvaltningens skrivelse till förslagsställaren
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