TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

2016-02-02
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Dnr Kdn 2015/199
Samrådsremissyttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram
för Järfälla kommun för år 2016-2019 med utblick mot år 2030
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
remissvar.
Ärendet i korthet

De olika nämnderna har fått förslaget till bostadsförsörjningsprogram på
samrådsremiss från kommunstyrelsen. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen är
nöjd med förslaget till bostadsförsörjningsprogram och lämnar kompletterande
synpunkter enligt nedan.
Handlingar

1
2

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-02
Bostadsförsörjningsprogram 2016-2019 med utblick mot 2030

Bakgrund

Kultur, demokrati- och fritidsnämnden har fått Bostadsförsörjningsprogram för
Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 på samrådsremiss.
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att ge en generell bild av
bostadssituationen i kommunen, ange inriktning och mål för framtida
bostadsplanering, göra en sammanställning av utbyggnadsområden, vara ett
instrument när det gäller planering kring boende, vara ett informationsmaterial för
olika intressenter på bostadsmarknaden samt att vara ett underlag i kommunens
budgetarbete.
Synpunkter

Den bedömning som förvaltningen gör är att programmet är ambitiöst och
heltäckande och tar upp alla relevanta aspekter när det gäller bostadsförsörjningen.
Enligt Järfälla kommuns befolkningsprognos för 2015-2030 beräknas antalet
invånare vara ungefär 84 000 år 2019. Det är en ökning med cirka 13 300 invånare
jämfört med 2014, motsvarande 18,8 procent. År 2030 kommer befolkningen att
vara drygt 118 000, en ökning med nästan 48 000 personer jämfört med idag. Detta
innebär en ökning av befolkningen med 67 procent. Befolkningen kommer nästan att
fördubblas i Barkarby till 2019. Detta kommer att medföra en mycket större
efterfrågan på kultur- och fritidsaktiviteter.
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Kultur-, fritids och idrottsvärden i samhället
Kultur-, fritids- och idrottsvärden är väsentliga för det goda samhället. De är i hög
grad samhällsbyggnadsfaktorer och är viktiga faktorer för att göra en ort och en plats
attraktiv för människorna som ska bo där.
En bra boendemiljö behöver innehålla enkla, men attraktiva och inkluderande
mötesplatser 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
och att de inbjuder till aktivitet och rekreation.
Nästan all mänsklig verksamhet, byggnation och skapande innefattar estetiska
värden. Estetiken som samhällsbyggnadsidé, eller behovet av att skapa och omge sig
med något som är berättande, berörande, formskönt och/eller djärvt är grundläggande
mänskligt och en av grundpelarna i samhällsbyggnationen.
En företeelse som rymmer särskilda värden är kulturarvet. Det historiska arvet är en
del av vår samtid. Historisk kontinuitet bidrar till människors identitet och trygghet.
Barn och unga
Det är särskilt viktigt att boendemiljön görs attraktiv för barn och unga. En
boendemiljö som görs bra för dessa målgrupper innehåller som förvaltningen ser det
bra mötesplatser, platser för aktivitet och har en tilltalande och spännande estetisk
utformning.
Slutsatser
Som påtalas i programmet är det i arbetet med bostadsförsörjningen inte bara viktigt
att färdigställa bostäder utan också att säkerställa förutsättningar för goda
boendemiljöer för alla människor. Att planera för mötes- och aktivitetsplatser för
kulturverksamhet, idrott och annan verksamhet lokalt i bostadsområdena är med
hänvisning till tidigare resonemang en viktig faktor som inte får förbises. Spontana
aktivitetsplatser för lek, idrott och kultur bör finnas jämnt fördelade i staden.
Sammanfattning
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen är nöjd med förslaget till bostadsförsörjningsprogram men önskar att det kompletteras i enlighet med förvaltningens
synpunkter för att skapa en så bra boendemiljö som möjligt.
Barnkonsekvensanalys

Eftersom detta ärende är ett remissvar så görs ingen egen barnkonsekvensanalys.
Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden som föranleds av detta
remissvar.
Torbjörn Neiman
Kultur- och fritidsdirektör
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Expedieras
Kommunstyrelsen
Järfälla kultur
Järfälla idrott och fritid
Järfälla bibliotek
Järfälla fritidsgårdar
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