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1.

Förvaltningens förslag till inriktning för anläggningen godkänns.

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.
Ärendet var uppe för beslut i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i december
2015, men återremitterades för att kompletteras med mer fakta främst om fördelning
av ytor och tider.
Det kvarter, den plats som nu planeras i Barkarbystaden alldeles intill Barkarby nya
station hittar nu sin form. Samarbetet med fastighetsägaren Atrium-Ljungberg intensifieras och en inriktning växer fram. Det kvarter som planeras kommer att innehålla
många olika verksamheter: Utbildning, konst, kultur, kulturskola, bibliotek, idrott,
mötesplatser av olika slag men också många olika kommersiella verksamheter. Detta
dokument är en sammanfattning av den inriktning som förvaltningen arbetar med.
Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2016-02-05

Bakgrund

Järfälla kommun har länge arbetat med utvecklingen av kvarteret med arbetsnamnet
Barkarby College. Den inriktning som nu växer fram har utarbetats under de senaste
åren efter att ett samarbete etablerats med den blivande fastighetsägaren Atrium
Ljungberg.
Analys

Det kvarter som det planeras för ska bli en plats för lärande, läsande, utforskande,
upptäckande, upplevelser, möten och bildning. Det ska innehålla plats för utbildning,
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om möjligt på många olika nivåer samt kultur, konst, upplevelser, idrott och mötesplatser. Platsen ska också vara attraktiv för konferenser, föredrag, kongresser och
allehanda evenemang, stora som små. Platsen ska präglas av kreativitet, innovation,
fantasi och påhittighet och innehålla klokast möjliga multifunktioner som går att
ställa om snabbt.
Kvarteret blir en av de mest centrala platserna i hela Barkarbystaden och byggs i nära
anslutning till Barkarby station och den nya tunnelbanestationen. En tunnelbaneuppgång planeras att komma upp inne i kvarteret.
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen – RUFS 2010) är visionen att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. För att visionen att bli Europas mest attraktiva
storstadsregion ska nås krävs framför allt ökad konkurrenskraft. Behovet av kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och innovationsförmåga framhålls särskilt i
RUFS. Förvaltningen tror att den planerade platsen på ett bra sätt stöder denna utveckling.
Europaparlamentet och Europeiska rådet rekommenderar länderna i EU att se till att
utveckla åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande.
Dessa är:
- lära att lära
- kommunikation på modersmålet
- kommunikation på främmande språk
- matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
digital kompetens
- social och medborgerlig kompetens
- initiativförmåga och företagaranda
- kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
Förvaltningen tror att det innehåll som nu planeras i kvarteret på bästa sätt gynnar det
livslånga lärandet både för ungdomar och 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.
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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.
Kvarteret kommer att innehålla

 Utbildningar av olika slag. Både kommunala gymnasieutbildningar (se längre ned i
detta avsnitt) och utbildningar drivna av andra aktörer. Förhoppningsvis kommer
även här att etableras kvalificerad yrkesutbildning (KY) och högskoleutbildningar.
 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 biblioteksverksamhet kommer att omfatta ca 75 %. Andra organisationer som kommer att använda biblioteket är den kommunala gymnasieskolan, andra gymnasieskolor samt
högre utbildningsinstitutioner.
 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 kommer sedan troligen att öka till ca 40-50 %.
 En multihall med funktioner för sport och idrott, event och kongress. Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens användande av hallen kommer att utgöra ca 35 % av tillgänglig tid. Det mesta i form av föreningsburen idrott.
 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 % under 2020-talet eftersom en stad växer upp i närheten.
 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 %.
 Kvarteret kommer också att innehålla restauranger, kaféer och allmänna mötesplatser
samt plats för flöden mellan dem.
 De gymnasieprogram som kompetensnämnden planerar att förlägga hit är eko-

nomiprogrammet, estetiska programmet med inriktning bild, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och
vissa delar av introduktionsprogrammen
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.
Till exempel kommer scenen att delas av ett flertal aktörer, även kommersiella.
Biblioteket kommer att användas av både allmänhet, olika utbildningsaktörer och
kanske även företag. Black Box och multihallen/idrottshallen ska vara en plats för
kommunal evenemangsverksamhet, föreningsverksamhet och skolor, men också för
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kommersiella aktörer för kongresser, mässor med mera. Konsthallen kan vara en
plats både för ett kommunalt konstutbud men också för andra aktörer.
Ekonomiska konsekvenser

För att fylla kvarteret med attraktiva verksamheter krävs satsningar som också kräver
tillskott i form av ekonomiska resurser. Förvaltningen kommer att planera för detta i
budgetprocessen för år 2018-2019, år 2020-2021 och framöver. Förvaltningens bedömning är att de kommunala satsningar som behövs för att förverkliga denna plats
ligger inom ramen för det som förvaltningen ändå måste planera för ett adekvat utbud i den nya Barkarbystaden. Därför innebär inte satsningen extra ökade kostnader
utöver plan. Det som krävs 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.
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