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  2018-03-21 

 

Tekniska nämnden 

 

 

Dnr Ten 2017/660 

Kultur och fritid i Järfälla, motion från Cecilia Löfgreen (M) – yttrande till 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

 

1. Motionen avslås. 

 
Ärendet i korthet 

Motionen Kultur och fritid i Järfälla av Cecilia Löfgreen (M) remitterades till 

tekniska nämnden 2017-10-25. I den föreslås 14 punkter inom områdena 

utomhusmiljöer, barn och ungas kulturliv och ett rikt föreningsliv. Tekniska 

nämndens ansvarsområde sträcker sig till de första fem punkterna som behandlar 

utomhusmiljöerna i kommunen. Sammantaget bedrivs redan idag arbete som syftar 

till att åstadkomma effekterna som beskrivs i motionen eller är inte förenligt med 

naturreservatsbestämmelser och därför föreslår bygg- och miljöförvaltningen att 

avslå motionen.  

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-21 

2. Motion från Cecilia Löfgreen (M) 

 
Bakgrund 

Cecilia Löfgreen (M) har i en motion föreslagit 14 punkter för att bidra till en ökad 

attraktionskraft i kommunens kultur- och fritidsliv. Motionären nämner attraktiva 

utomhusmiljöer, barn och ungas möjligheter att utvecklas inom kulturlivet och vikten 

av ett rikt föreningsliv i kommunen.  

 
Analys 

Tekniska nämnden berörs av punkterna 1-5 som behandlar utomhusmiljön i 

kommunen. Nedan följer en genomgång av de punkterna med hänsyn till pågående 

arbeten och genomförbarhet. 

 

1. Att nya utomhusmiljöer planeras för att skapa möten mellan generationer. 

 

Lek- och aktivitetsplanen för Järfälla antogs i tekniska nämnden 2017-05-18. Planen 

innehåller en kartläggning av dagsläget vad gäller tillgång på aktivitetsplatser samt 
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en framtidsbild där lek- och aktivitetsplatser finns jämnt fördelade inom kommunen. 

Dessa platser är tänkta att fungera som mötesplatser för olika åldersgrupper och 

uppmuntra till gemenskap.   

 

2. Järfälla kommun kartlägger vilka ytterligare platser i kommunen som vore 

lämpliga för spontanidrott. 

 

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen ansvarar för vissa anläggningar där 

spontanidrott kan bedrivas som till exempel ishallar, badplatser och motionsspår. 

Kultur- demokrati- och fritidsnämnden har gett i uppdrag att kartlägga behov av 

idrotts- och aktivitetsplatser i kommunen i en kommande utvecklingsplan som är 

under framtagande av den förvaltningen.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen har driftsansvaret för majoriteten av kommunens 

bollplaner. Dessa planer är inte bokningsbara vilket syftar till att tillåta spontant 

bruk.  Ett tiotal av dessa spolas under vintertid för att förse kommuninvånarna med 

platser för skridskoåkning utöver de bokningsbara tiderna på ishallarna.   

 

Därutöver finns aktivitetsplatser i anslutning till skolor och förskolor som bygg- och 

miljöförvaltningen underhåller.  

 

Under en längre tid har bygg- och miljöförvaltningen observerat att många bollplaner 

sällan används och i ett försök att få fler kommuninvånare att nyttja platserna har 

vissa planer såtts igen för att skapa gröna ytor som kan fungera som både 

rekreations- och aktivitetsytor.  

 

3. Järfälla kommun ökar Järfällabornas tillgänglighet till utomhusgym.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen har tillsammans med kultur-, demokrati- och 

fritidsförvaltningen ett delat ansvar för kommunens utomhusgym. Bygg- och 

miljöförvaltningen ansvarar för gymmen på allmän platsmark och kultur-, demokrati- 

och fritidsförvaltningen för de i anslutning till badplatser, idrottsanläggningar och 

motionsspår.  

 

Under 2017 anlades tre stycken utomhusgym av bygg- och miljöförvaltningen och 

under 2018 planeras ytterligare sex på olika utvalda platser i kommunen för att 

säkerställa en jämn spridning av gym i alla kommundelar. 

 

I och med dessa etableringar bedöms Järfällabornas tillgång till utomhusgym öka 

inom en snar framtid och vara god.  

 

4. Järfälla kommun tillgängliggör Mälaren ytterligare genom att förlänga 

mälarpromenaden samt bygga bryggor ut i vattnet. 

 

Mälarpromenaden är en stig- och grusvägspromenad som sträcker sig från 

Bonäsbadet i norr via Bolinder strand, förbi Görvälns slott och ner till Sandvik och 

Gåseborg i söder. Norr om Bonäsbadet pågår detaljplanering för ett område som ska 

innehålla rekreationsytor, småbåtshamn och viss bebyggelse. Innan detaljplan för 

området är fastställd är det inte tillrådligt att investera i utomhusmiljön.  
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Att förlänga mälarpromenaden söderut är vanskligt då den då skulle korsa 

reservatsgränser där reservatsföreskrifterna inte tillåter större anläggningar inom 

området. Vidare omfattas delar av sträckan av strandskyddsbestämmelser
1
 med 

utökat strandskydd vilket innebär förbud mot att uppföra byggnader, anläggningar 

eller anordningar. Byggnation får endast ske om det finns särskilda skäl till undantag.  

 

Miljö- och bygglovsnämnden har nyligen yttrat sig i ett liknande ärende, en motion 

om att förlänga strandpromenaden söderut till Görväln (Mbn 2017-382), där 

nämnden föreslår att avslå motionen för att det inte är förenligt med ovan nämnda 

bestämmelser och det inte bedöms föreligga särskilda skäl för dispens. Då varken 

förhållandena för naturservats- eller strandskyddsbestämmelserna har förändrats 

bedöms inte en förlängning av mälarpromenaden söderut vara lämplig.  

 

5. Järfälla kommun söker extern finansiering för fritidsanläggningar genom att 

möjliggöra sponsring av lyktstolpar, utegym, bänkar med mera. 

 

Extern finansiering är redan möjlig i kommunen och regleras av Regler för sponsring 

av kommunal verksamhet i Järfälla kommun, fastställda av kommunfullmäktige 15 

juni 1998. I och med att reglerna bestämmer att kommunen inte får aktivt 

marknadsföra en viss sponsor, dennes varumärke, produkt, tjänst eller annat intresse 

medför det att kommunen inte är någon attraktiv aktör att sponsra.  

 
Barnkonsekvensanalys 

Tillgång till en miljö som tillåter och uppmuntrar till rekreation är viktig för alla 

människor och därmed även barn. Bygg- och miljöförvaltningen har i det antagna 

styrdokumentet Lek- och aktivitetsplan för Järfälla beaktat barns behov i stor 

utsträckning.  
 

Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att motionen avslås. 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Robert Jägare  

Avdelningschef Kvalitet och 

verksamhetsstöd 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten  

Kommunstyrelsen 

 

                                                 
1
 Miljöbalken 7 kap 15§ 


