Malmö stad

1 (2)

Kulturförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse
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Vår referens

Göran Larsson
Enhetschef
goran.larsson@malmo.se

Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus
KN-2019-2805
Sammanfattning

Direktiv för utredning av Ungdomens hus verksamhet med syfte att skapa tillgängliga
mötesplatser fyllda av attraktiva kulturverksamheter, efterfrågade av Malmöborna på
Ungdomens hus
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta om nedanstående direktiv för en utredning Ungdomens hus
verksamhet
Beslutsunderlag




Av AU reviderat: Direktiv för utredning av Ungdomens hus verksamhet
(Version till AU) G-Direktiv för utredning av Ungdomens hus verksamhet

Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-06-04
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-08-13
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-08-20
Kulturnämnden 2019-08-28
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Ärendet

Uppdrag och avgränsningar

Kulturnämnden uppdrar åt Kulturförvaltningen att genomföra en utredning om det framtida
nyttjandet av Ungdomens Hus. Med malmöbon i fokus, kopplat till nämndens utmaningar och
prioriteringar, kommer ett eller max tre förslag presenteras. Förslagen kan innebära
kulturverksamhet i egen regi eller i avtal med andra aktörer, företrädesvis inom idéburen sektor.

SIGNERAD

Syftet är att ta ett helhetsgrepp om hela huset. Utredningen omfattar därför hela Ungdomens
Hus inklusive MAF:s lokaler och andra kontorslokaler. Ett särskilt fokus läggs på lokalen i
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bottenplan (Thea/Barbro).
Metod/upplägg
Följande ska ingå i utredningen:
 Nulägesbeskrivning av verksamheten i huset,
 Omvärldsanalys ska utföras med utgångspunkt i Kommunfullmäktiges mål,
befolkningsprognos och andra demografiska fakta. Analysen ska omfatta
områdesspecifika behov men hänsyn ska även tas till övriga stadsdelars behov. Genom
dialog ska även det fria kulturlivets behov beaktas,
 Dialog med berörda förvaltningar, främst fritidsförvaltningen, för att hitta möjliga
gemensamma intresseaspekter och samarbeten,
 Dialog med övriga relevanta aktörer i civilsamhället,
 Flera förslag (max tre) på hur Ungdomens hus kan utvecklas.
 Konsekvensanalyser kopplade till framtagna förslag,
 Ekonomiska beräkningar kopplade till framtagna förslag och aspekter för
investering/renovering och drift av verksamhet,
Beställare

Kulturnämnden
Ansvariga enheter

Handläggare för uppdraget utses inom Enheterna Kulturstöd & analys samt Lokaldrift &
säkerhet.
Tidplan

Utredningen beräknas påbörjas per den 1/9 och vara klar till den 31/12–2019.
Särskilda kommunikationsinsatser under utredningstiden

I utredningsprocessen ska olika intressenter som berörda förvaltningar och befintliga hyresgäster
hållas informerade.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

