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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Dnr Kdn 2015/133

Programplanering för Bas Barkarby
Förslag till beslut

1.

Förvaltningens förslag till programplanering för Bas Barkarby godkänns.

2.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förebereda planeringen för Bas Barkarby i budgetarbetet för åren 2018-2019.

Ärendet i korthet

Under de senaste åren har förvaltningen bedrivit ett utvecklingsarbete under arbetsnamnet Barkarby College tillsammans med kompetensförvaltningen, tidigare utbildningsförvaltningen och tillsammans med andra förvaltningar inom kommunen.
Hela kvarteret som bland annat inrymmer framtida kommunal verksamhet har nu
bytt namn till Bas Barkarby.
Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2016-05-16

Bakgrund

Järfälla kommun har länge arbetat med utvecklingen av kvarteret med arbetsnamnet
Barkarby College som nu fått namnet Bas Barkarby. Den inriktning som nu växer
fram har utarbetats under en tid tillsammans med fastighetsägaren Atrium Ljungberg.
Analys

Bas Barkarby blir en plats för lärande, läsande, utforskande, upptäckande, upplevelser, möten och bildning. Bas Barkarby kommer att ge plats för utbildning på flera
olika nivåer samt kultur, konst, upplevelser, idrott och mötesplatser. Bas Barkarby
ska också vara attraktiv för konferenser, föredrag, kongresser och allehanda evenemang, stora som små. Bas Barkarby ska präglas av kreativitet, innovation, fantasi
och påhittighet och innehålla klokast möjliga multifunktioner som går att ställa om
snabbt.
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Kvarteret blir en av de mest centrala platserna i hela Barkarbystaden och byggs i nära
anslutning till tunnelbanan och annan kollektivtrafik.
Förvaltningen tror att det innehåll som planeras i kvarteret på bästa sätt gynnar det
livslånga lärandet såväl för ungdomar som för alla andra som kommer att få ta del av
det.
Plats för bildning
Kvarteret som planeras är en plats för både utbildning och bildning. Kultur- och fritidsverksamheter är viktiga resurser för människors bildning i det livslånga lärandet.
Bildning är individens eget lärande och växande i sådant som kopplar ihop den kännande och tänkande människan med kunskap. Kopplingen mellan kultur och vetande
är det som gör människor till samhällsmedlemmar och det som gör boplatser till kulturer.
Plats för möten som främjar den demokratiskt aktiva människan
Kvarteret som planeras har förutsättningar för att bli en spännande mötesplats där
människor i vardagen naturligt möts över gränser och kulturer. Det är viktigt att mötesplatserna bidrar till att luckra upp och öppna upp sociala strukturer. Människors
vägar till att nå kunskap och bildning, och därmed till förmågan att vara aktiva medborgare i en demokrati, är olika. Det är därför viktigt att verksamhetsformerna kan
mötas och korsbefrukta varandra och att de olika uttrycksformerna möter resten av
samhället.
Plats för framtid
Platsen ska också innehålla flexibilitet och beredskap för framtida spännande innehåll, sådant som ännu inte är känt. Planeringen ska möjliggöra för en framtid präglad
av innovation, fantasi och nytänkande.
Verksamhetslokaler för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

När det gäller lokaler för verksamhet inom kultur-, demokrati- och fritidsnämndens
ansvarsområde kommer Bas Barkarby att innehålla
Benämning
Bibliotek
Multihall
Konsthall
Black Box (scen)
Danssal
Projektverkstäder
(bild/form, musik,
etc.)
Foajéytor (kultur
skola och idrott)

Ca kvm Vilka kommer använda?
1 060 Järfälla bibliotek, skola
1 735 Skola, föreningsliv och event
Skola, Järfälla Kultur och kommersiella
170
aktörer
Skola, Järfälla Kultur inkl. kulturskola,
535
föreningsliv och kommersiella aktörer
80 Skola, kulturskola och föreningsliv
250 Skola, kulturskola, föreningsliv, studieförbund
835

Samtliga uppräknade

Kommentarer om verksamhetslokalerna

KDN:s användande
70-75%
35-40%
20% de första åren
15-25%
40%
10-15 %
40%

 Det planeras för framtidens bibliotek som ska vara hypermodernt och mycket välkomnande. Biblioteket kommer att vara en kombination av folkbibliotek, skolbibliotek
och bibliotek för högre studier. Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens ansvar för
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biblioteksverksamhet kommer att omfatta ca 70-75 %. Andra organisationer som
kommer att använda biblioteket är den kommunala gymnasieskolan, andra gymnasieskolor samt andra utbildningsinstitutioner.
 En multihall med funktioner för sport och idrott, event och kongress. Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens användande av hallen kommer att utgöra ca 35-40 % av
tillgänglig tid. Det mesta i form av föreningsburen idrott.
 En konsthall som kan vara liten i storlek men stor i program. Konsthallen ska vara öppen, skarp och i snabb förändring för att främja konsten lokalt, regionalt och globalt.
Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens användande av konsthallen kan omfatta ungefär 20 % av tillgänglig tid år 2019 och några år framåt. Detta användande kommer, när Barkarbystaden växer, troligen att öka till ca 40 %.
 En scen, en extremt flexibel så kallad black box för konferens, för lärande, för teater,
för festival, för musik/show med mera. Kommunala kulturevenemang kommer att
omfatta ca 10-15 % av tillgänglig tid vid husets öppnande. Andelen använd tid för
kommunala evenemang kommer troligen att öka till ca 25 % när Barkarbystaden
växer.
 Projektverkstäder/kreativa lokaler med en stark deltagarkultur för skapande, uttryck
och innovation. Projektverkstäderna kan av kommunen användas för undervisning
inom kulturskolan inom musik, bild och dans. Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens användande projektverkstäderna kommer att omfatta ca 10-15 %.
Särskilt om den professionella scenen – Black Box

Järfälla kommun är i stort behov av en modern professionell scen. Den scen som
kallas Kulturscen (Mälargymnasiets aula) uppfyller inte kraven för att kallas en professionell scen. En kommun med nästan 74 000 invånare bör kunna erbjuda en modern, flexibel och välutrustad scenisk lokal med plats för några hundra sittande åskådare.
I arbetet med hyresförhandlingar är denna lokal extra komplicerad eftersom den är
avsedd för ett flertal olika aktörer. Utöver kommunen är det viktigt att fler aktörer
med behov av en professionell scen och konferenslokal blir kontrakterade i Bas
Barkarby eftersom en sådan lokal byggs för en mycket flexibel användning, både
institutionellt och kommersiellt. Kommunen har därför valt att avvakta med hyresförhandlingarna om Black Box tills fler aktörer finns på plats.
Olika aktörer som delar på ansvaret

Järfälla kommun är bara en av de aktörer som fastighetsägaren samarbetar med. Det
innebär att Järfälla kommun inte ensam behöver stå som ansvarig för alla de olika
verksamheter och samhällsfunktioner som platsen kommer att innehålla.
Ekonomiska konsekvenser

För att fylla kvarteret med attraktiva verksamheter krävs satsningar som också kräver
tillskott i form av ekonomiska resurser. Bas Barkarby innebär ett avsevärt hyreskostnadsåtagande för kommunen varför det är extra viktigt att andra samverkande aktörer
kontrakteras i Bas Barkarby. Förvaltningen kommer att planera för de delar av lokalerna som är knutna till nämndens verksamhetsområde i budgetprocessen för år
2018-2019, år 2020-2021 och kommande budgetperioder.
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Förvaltningens bedömning är att de kommunala satsningar som behövs för att förverkliga Bas Barkarby stämmer överens med det som förvaltningen bör planera som
ett adekvat verksamhetsutbud i den snabbt växande Barkarbystaden.
I Bas Barkarby kommer därför ett spännande, stadsmässigt och framåtsyftande utbud
att koncentreras på bästa plats i Barkarbystaden. Det som krävs av resurser är sådana
tillskott som ändå behövs för att bygga den attraktiva stad som planeras.
Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, beslutet kommer att beröra Järfälla kommuns och regionens barn och
ungdomar.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, den verksamhet som kommer att drivas av kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen på nämnda plats har barn och unga som prioriterad målgrupp.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Ja, ett par fokusgrupper med unga representanter har genomförts.

Torbjörn Neiman
Kultur- och fritidsdirektör

Expedieras till

Akten
Kompetensförvaltningen
Atrium Ljungberg
Järfälla kultur
Järfälla bibliotek
Järfälla idrott och fritid
Järfälla fritidsgårdar

Jessica Christensen
Kulturchef

