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2018-01-31
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/167
Kultur och fritid - remiss av motion från Cecilia Löfgreen (M)
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
avslå motionen.
Ärendet i korthet

Cecilia Löfgreen (M) har i en motion föreslagit 14 punkter vars syfte är att erbjuda
ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv i Järfälla. Förvaltningens bedömning är att det
som rör kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens ansvarsområden pågår idag,
eller planeras genomföras. Förvaltningens anser att motionen inte föranleder några
ytterligare åtgärder inom nämndens verksamhetsområde och föreslår därför nämnden
att den avslås.
Handlingar

1
2

Förvaltningens skrivelse 2018-01-31.
Motion – Kultur och fritid i Järfälla, Kst 2017/459

Bakgrund

Cecilia Löfgreen (M) har i en motion föreslagit 14 punkter vars syfte är att erbjuda
ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv och göra Järfälla till en än mer attraktiv
kommun.
Överväganden

1. Nya utomhusmiljöer planeras för att skapa möten mellan generationer
Det är park- och naturavdelningen, tillhörande bygg- och miljöförvaltningen, som
handlägger dessa frågor. Dialog sker nu med kultur-, demokrati- och
fritidsförvaltningen om platser som kan komma i fråga för ändamålet, i och med
arbetet som pågår med en revidering av ”Grönplanen”.
2. Järfälla kommun kartlägger vilka ytterligare platser i kommunen som vore
lämpliga för spontanidrott
Park- och naturavdelningen (parker och grönområden) och barn- och
ungdomsförvaltningen (skolgårdar) arbetar med dessa frågor. Förvaltningen kommer
kartlägga behoven i den påbörjade ”Utvecklingsplan - Idrotts- och aktivitetsplatser”
(se vidare punkt 11). Motionsspåren kan sägas tillhöra kategorin spontanaktivitet.
För dessa har kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen driftansvaret. I budget
2018 finns ett investeringsanslag för att förbättra tillgängligheten till Kallhälls
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motionsspår genom anläggande av ett förbindelsespår från ”Jakobsbergssidan”
(Polhem). Nyligen upprustades och återinvigdes Veddesta motionsspår och för bara
några år sedan anlades Granskogs motionsspår.
3. Järfälla kommun ökar Järfällabornas tillgänglighet till utomhusgym.
Utomhusgym anläggs i huvudsak av park- och naturavdelningen. I deras regi
planeras utomhusgym uppföras på följande platser i kommunen under 2018:
Berghem i Jakobsberg, Västra Jakobsberg, Stäket, Skälby, Kallhällsparken. Beroende
på utfall av en upphandling kan även ett utegym i Vattmyraområdet i Jakobsberg bli
aktuellt.
Utomhusgym etablerades på nedanstående platser under 2017:
Ålsta i Barkarbystaden, Bonäs i Stäket och Fastebol i Viksjö.
Med dessa etableringar och de som planeras för 2018 ökar Järfällabornas
tillgänglighet till utomhusgym markant.
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har driftansvar för fyra utomhusgym i
anslutning till motionsspåren Sandvik, Kallhäll, Veddesta och Ängsjö samt ett i
anslutning till Tallbohovs IP.
4. Järfälla kommun tillgängliggör Mälaren ytterligare genom att förlänga
Mälarpromenaden samt bygga bryggor ut i vattnet.
Park- och naturavdelningen handlägger detta ärende.
5. Järfälla kommun söker extern finansiering för fritidsanläggningar genom att
möjliggöra sponsring av lyktstolpar, utegym, bänkar med mera.
Extern finansiering har på senare tid skett och kommer troligen framöver ske via så
kallade OPS-lösningar (Offentlig Privat Samverkan). Exempel på detta är den nya
simhallen ”Järfällabadet” (Tagehus Holding AB), ”BAS Barkarby” (Atrium
Ljungberg) samt den planerade multianläggningen i Veddesta (Serneke).
Sponsring är idag svårt att få. I de fall det sker inom nämndens verksamheter är det
vanligtvis i form av olika cafévaror vid olika större arrangemang. Sponsring av större
projekt med höga kostnader har inte skett på många år. Då kommunen inte får göra
reklam eller på något sätt marknadsföra sponsorn är kommunen inte någon
högintressant aktör att sponsra.
6. Järfälla kommun inför en kulturpeng så Järfällas unga ges möjlighet att själva
välja utförare inom kultur- och musikskola
På uppdrag av den då politiskt styrande Alliansen tog förvaltningen under 2013-2014
fram ett förslag till kultur- och fritidspeng, för genomförande från och med 2015.
Den från 2015 politiskt styrande koalitionen beslutade att ej genomföra förslaget om
kultur- och fritidspeng. Förvaltningen ser införande av en kulturpeng som en fråga
som måste avgöras genom ett politiskt beslut.
7. Järfälla bibliotek prioriterar barn- och ungdomsböcker vid e-lån
E-bokslån görs via leverantörens, Elib, webbsida och folkbiblioteket får först i
efterhand veta vilka titlar som har laddats ned samt i vilken omfattning. Järfälla
bibliotek kan i mycket begränsad omfattning påverka vilka titlar som erbjuds via

2018-01-31

3 (5)

Elib. När Järfälla bibliotek startade upp egen webbsida (utanför kommunens webb) i
maj 2017, blev det möjligt att tydligare marknadsföra E-böcker samt enklare för
allmänheten att söka och ladda ner.
Alla barn- och ungdomsmedier marknadsförs aktivt, då detta är en prioriterad
målgrupp för biblioteket. När barn- och ungdomsbibliotekarier inspirerar till läsning
lyfts alla typer av format fram, även ljudböcker och e-böcker.
8. Järfällas förskolor förses med böcker för vidareutlåning från Järfällas bibliotek
Järfälla bibliotek har sedan en tid tillbaka försett förskolor som ligger långt från
kommundelsbibliotek med boklådor, dvs förskolor där personalen inte kan
promenera med barnen till närmaste bibliotek utan är beroende av buss/pendeltåg.
Boklådorna kan innehålla ett blandat urval av böcker eller det kan vara temaboklådor
– allt beroende på förskolornas önskemål. För de förskolor som vill besöka
biblioteket fysiskt erbjuds ”förskoleöppet” på morgonen innan biblioteket öppnar för
allmänheten.
Vissa förskolor i Kallhäll har även på eget initiativ besökt biblioteket
under ”meröppettider”. Då ”meröppet” införs i andra kommundelar kan förskolorna
på de platserna även besöka biblioteket på eget initiativ.
Bibliotekarier besöker även förskolorna för att träffa såväl personal och föräldrar och
för att tala om läsning och språkutveckling.
Att bygga ut en biblioteksservice mot förskolorna som även innefattar att
vårdnadshavare kan låna böcker med sig hem, innebär en kostnadsökning för medier,
transporter och personal. Praktiska förutsättningar för att kunna registrera lånen och
därmed göra dem återsökningsbara måste tas fram. Detta skulle behöva lösas genom
att biblioteket tillförs medel i budget, alternativt får direktiv till omprioriteringar i
nuvarande verksamhet.
9. Järfälla kommun säkerställer att det finns en fritidsgård i varje kommundel
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har uppdraget att säkerställa att det finns en
fritidsgård/samlingsplats för ungdomar i varje kommundel. Detta har redovisats i
kommunens strategiska lokalförsörjningsplan för 2018-2022.
10. Järfälla kommun erbjuder bonus till föreningar som bidrar till integration via sin
ungdomsverksamhet genom att bredda sin rekryteringsbas.
I de fastställda föreningsbidragsreglerna finns inte någon form av bonus beslutad.
Speciellt projektbidrag kan dock beviljas till förening som arbetar i linje med det
motionären föreslår.
Centralt finns det ekonomiska medel avsatta för integrationsinsatser. Föreningar som
genomför verksamhet inom området kan beviljas bidrag.
Även inom kommunens trygghetsarbete finns ekonomiska medel centralt som kan
beviljas föreningar som arbetar i enlighet med det motionären föreslår.
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11. Järfälla kommun får i uppdrag att efter en kartläggning göra en åtgärdsplan för
att säkerställa föreningars behov av kommunala lokaler och anläggningar till
föreningar.
Förvaltningen har redan det uppdraget, efter beslut i kultur-, demokrati- och
fritidsnämnden om att ta fram en utvecklingsplan för idrotts- och aktivitetsplatser. En
arbetsgrupp har bildats och en plan har tagits fram för att under året att bjuda in
föreningar till dialog.
12. Järfälla kommun upphandlar ett smidigare bokningssystem för uthyrning av
kommunens lokaler och anläggningar till föreningar.
Det finns ett väl fungerande system. Systemet är under ständig utveckling och det har
stegvis blivit enklare och enklare för föreningar att boka.
Det finns också ett pågående projekt där ett stort antal kommuner i Sverige deltar.
Projektet arbetar för utveckling av ett system som på sikt ska kunna användas
regionalt. Just nu pågår olika tester av detta system.
14. Järfälla kommun tar fram en likabehandlingspolicy för fördelning av
investeringar mellan kommunen och Järfällas föreningsliv.
De investeringar som genomförs av kommunen är för att ge olika föreningar
förutsättningar för att utöva sin verksamhet. Kommunen är ägare av lokalerna och
anläggningarna. Föreningarna hyr per timme i lokalerna och anläggningarna för att
kunna utöva sin verksamhet.
Det finns endast ett fåtal föreningar i Järfälla som ekonomiskt skulle klara av att
investera i egna lokaler eller anläggningar. I regel är dock dessa beroende av ett
kommunalt borgensåtagande för att kunna finansiera investeringen. För att bli aktuell
för kommunal borgen finns ett antal kriterier som måste uppfyllas, vilket endast ett
fåtal föreningar i Järfälla kan leva upp till.
Barnkonsekvensanalys

Ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv under sin uppväxt är positivt för barn och
unga. Förvaltningen anser dock att det som motionären framför pågår eller planeras
genomföras.
Ekonomiska konsekvenser

Motionen innebär inte några ekonomiska konsekvenser för nämnden.
Slutsatser

Det motionären föreslår som rör kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens
ansvarsområden pågår i stor utsträckning redan idag, eller planeras genomföras.
Förslaget om införande av kulturpeng anser förvaltningen vara ett politiskt
ställningstagande. Förvaltningens bedömning är att motionen inte föranleder några
ytterligare åtgärder inom nämndens verksamhetsområde och föreslår därför att den
avslås.
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