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1. Sammanfattning av utredningen
Denna rapport kom till på kulturnämndens direktiv att genomföra en utredning Ungdomens
hus verksamhet och det framtida nyttjandet. Med Malmöbon i fokus, kopplat till nämndens
utmaningar och prioriteringar presenteras här tre olika alternativ för Ungdomens hus framtida
verksamhet. Utredningen genomfördes under november 2019 t o m maj 2020 och innefattar
hela Ungdomens hus inklusive Malmö Amatör Teaterforums lokaler och andra
kontorslokaler.
Utredningen inleds med en nulägesbeskrivning av Ungdomens hus och den verksamhet som i
dagsläget bedrivs i lokalerna med en tydlig beskrivning av salarna, tillgängligheten, hur
verksamheten bedrivs och vilka aktörer som är verksamma där, både fasta och tillfälliga
hyresgäster. Därefter följer en omvärldsanalys där Ung livsstil, Communities That Care
Möllevången, Barnkonventionen, Kommunfullmäktiges samt kulturnämndens mål diskuteras
i förhållande till det framtida nyttjandet av Ungdomens hus. Utredaren har även tagit del av
förstudien om Kulturdriven utveckling för att inkludera det perspektivet i diskussionen. I
omvärldsanalysen ingår också en sammanfattning av de intervjuer, dialoger och samtal som
utredaren genomfört med tjänstepersoner på Kulturförvaltningen, Fritidsförvaltningen samt
verksamma aktörer och hyresgäster på Ungdomens hus. Alla verksamma aktörer på
Ungdomens hus har bjudits in till stormöten vid två tillfällen, samtliga har även erbjudits
intervjutid med utredaren vilket resulterade i träffar med 22 av 30 verksamma aktörer.
Utredaren har även tagit del av allt befintligt material om fastigheten och relevant information
om verksamheten.
Ungdomens hus är ett anrikt centralt beläget hus som byggdes 1893 som Sveriges första
Folkets hus. Folkets husföreningen fanns kvar till början av 50-talet då de flyttade till sina nya
lokaler vid Nobeltorget. I delar av nuvarande Ungdomens hus startade tidningen Arbetet 1887
och deras tryckeri låg där MAF:s scen 3 ligger idag. Sen tidigt 50-tal har det funnits
kommunal ungdomsverksamhet och föreningsaktiviteter i huset. Rockklubben Klubb Bongo
huserade i Tea/Barbro under 60-talet där flera berömda Malmöband uppträdde. Ungdomens
hus övergick i omorganisationen 2017 från stadsområdesnämnd Norr till kulturnämnden.
Behovet av denna utredning har framkommit då Ungdomens hus i nuläget saknar en tydlig
kulturprofil och verksamheten är i stort sett en uthyrningslokal. En stor del av aktiviteterna
riktar sig till vuxna och lokalerna används inte till sin fulla kapacitet. Salarna används till
stora delar av uthyrning till olika möten under dagtid samt dans, kör och yoga under kvällstid.
Denna utredning presenterar följande tre alternativ:
1. Inriktning, samverkan och samordning av Ungdomens hus
2. Satsning på ny mötesplats för unga 16-25 år, fokus dans
3. Avveckling av Kulturförvaltningens verksamhet på Ungdomens hus
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2. Nulägesbeskrivning av verksamheten i huset och ekonomi
För närvarande bedriver Ungdomens hus endast uthyrningsverksamhet på längre och kortare
kontrakt. Ena delen av huset hyrs av Malmö Amatörteater Forum, mindre delar av
Fältgruppen Malmö, Hembygdsgillet, Internationella dansklubben, Latinamerikanska
Kulturhuset och Aktiv Ungdom Malmö. De resterande åtta salarna hyrs ut på korttidskontrakt
per/h till mestadels föreningsverksamhet. På Ungdomens hus pågår verksamhet alla dagar i
veckan då det är möjligt att hyra mellan kl. 08:00-22:00. Huset är bemannat alla vardagar
mellan
kl. 08.00-18.30 av en tekniker på deltid och en vaktmästare på heltid. Det råder alkoholförbud
i samtliga lokaler på Ungdomens hus. Lokalerna står delvis tomma dagtid både de salar som
hyrs ut på timbasis och MAF:s lokaler.
Av totalt 37 408 möjliga uthyrningstimmar var det endast 6975 som nyttjats dvs ca 5% under
2019.
Plats
Sal 4
Sal 9
Sal 10
Sal 11
Sal 12
Sal 19
Tea/Barbro
Festsalen

Förmiddag Eftermiddag
279
391
98
322
425
524
98
578
92
272
110
77
83
280
180
370

Kväll
226
454
0
658
568
252
204
430

Totalt antal timmar

Total
896
874
949
1335
933
439
568
981

Antal uthyrda timmar
Ungdomens hus jan-dec 2019

6975

Bokning, uthyrning samt drift av Ungdomens hus sköts av två anställda på en
vaktmästartjänst och en teknikertjänst på deltid, totalt 1,2 tjänst.
Nuläge ekonomi
Kostnader: 4 290 tkr
Hyra: 3 200 tkr
Personalkostnader (1,2 tjänst vaktmästare): 600 tkr
Städning: 320 tkr
Inköp mm: 170 tkr
Intäkter: 2 500 tkr
Fasta hyresintäkter tex MAF: 1 700 tkr
Tillfällig lokaluthyrning: 800 tkr
Behov av årligt kommunbidrag: 1 790 tkr
2.1 Lokalerna och dess tillgänglighet
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Ungdomens hus är beläget i centrala Malmö i området Möllevången,
Triangeln/Rådmansvången med närhet till flertalet grundskolor, gymnasieskolor,
kommersiella verksamheter och övriga förvaltningar. Danslokalerna är mycket eftertraktade
kvällstid då det oftast är verksamhet igång i samtliga lokaler mellan kl 17:00-22:00. Salarna är
väl underhållna och lämpar sig för många olika typer av aktiviteter. För bilder och
beskrivning av salarna se bilaga 4.
Fastigheten är en komplex byggnad med låg tillgänglighet där den hiss som finns endast når
till vissa delar av huset (Festsalen, sal 4, MAF teater och garderob). Övriga delar
(Vaktmästeri/Reception, sal 10, 11, 12 och sal 19 samt stora delar av MAF) har ej
tillgänglighetsanpassats. Det finns även en del trygghetsbrister som t ex ej fullgott brandlarm
och ej lättöverskådliga lokaler.
De lokaler som hyrs ut tillfälligt på timbasis är Festsalen med tillhörande café del, Tea Barbro
i bottenplan. På grund av överhörning så kan dessa två salar ej hyras ut samtidigt. Det finns en
konferenssal för upp till 40 personer samt fyra salar (11, 12, 9, 19) med speglar som lämpar
sig för dans, rörelse och yoga. Sal 4, 12 och 19 har toalett i nära anslutning. Sal 19 kan endast
användas till ”tysta” aktiviteter såsom yoga, mindfulness och konst på grund av lyhördheten
in till intilliggande bostäder. Pensionärsföreningar hyr till halva priset fram till kl. 16:00.
Registrerade barn- och ungdomsföreningar samt föreningar som bedriver verksamhet för
personer med funktionsvariationer lånar lokalerna gratis för att bedriva sin ordinarie
verksamhet. Alla priser är subventionerade och ligger ungefär 50-75 % under marknadshyror i
samma område.
De intäkter som behöver komma in i form av lokalhyra är 800 000 kr/år.
2.2 Fasta hyresgäster och deras verksamhet
De fasta hyresgästerna på Ungdomens hus är Malmö Amatörteater Forum, Aktiv Ungdom
Malmö, Fältgruppen Malmö, Hembygdsgillet, Internationella dansklubben och
Latinamerikanska Kulturhuset.
Malmö Amatörteater Forum (MAF)
MAF startade 1996 och är en paraplyorganisation för drygt 30 st amatörteaterföreningar i
Malmö och bedriver även teaterkurser för barn i åldrarna och en årlig barn- och
ungdomsfestival i maj. På Ungdomens hus hyr de tre scener, repetitionsrum, kontor, kostym-,
rekvisita, och scenografiförråd, ateljé, verkstad och teknikrum
I barn- och ungdomsgrupperna har de ca 150 deltagande barn i åldrarna 7-18 år, där
könsfördelningen är ungefär 30% pojkar och 60% flickor. Största delen är Malmöbor men det
kommer även en del deltagare från andra städer. Att delta kostar 1,5 h/v 1100 kr, 2,5h/v 1300 kr,
och medlemskap 150 kr årligen.

Verksamheten är finansierad av Malmö Kulturstöd, Fritid Malmö och Arbetsförmedlingen.
Aktiv Ungdom Malmö
Aktiv Ungdom Malmö startade 1978 i Malmö som ett komplement till Kulturskolan då det på
den tiden saknades teater och bildskola. De har hyrt lokaler på Ungdomens hus i 2 år. De har
ca 500 deltagande barn/veckan varav 120 st barn från hela Skåne som går i konstskola i
ateljélokalen på Ungdomens hus, musikalskola, teaterskola och dans för barn i ålder 4-16 år.
Att gå på Aktiv Ungdom Malmö kostar 700 kr/termin för ett barn och vid syskon tillämpas
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rabatt. De arbetar aktivt för att inte exkludera några barn och kan i vissa fall ta emot bidrag för
att täcka avgiften för de barn som inte har ekonomiska resurser att delta. De når barn från alla
samhällsklasser och 80% av barnen har annan etnisk bakgrund än svensk. Alla grupper är
könsmässigt blandade och de når ca 50% tjejer och 50% killar.
Förutom sitt kontor och ateljé så nyttjar de sal 9 och 11 där de har teater på lördagar för
småbarn, tonåringar och unga vuxna och festsalen för dansuppvisningar och sal 10 för
konferens. De vill gärna utöka sin verksamhet framåt sett och använda sal 11 och 12 kvällstid
och Tea/Barbro för att bedriva öppen teater- och dansfritids efter skoltid Deras hyreskontrakt
med en årshyra på 97 350 kr förlängs med 12 månader i taget med 3 månaders
uppsägningstid.
Fältgruppen Malmö
Fältgruppen Malmö är en del av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Norr, förebyggande
sektion. Fältgruppen består av fyra fritidsassistenter och finns i Malmös centrala delar. Utöver
att upptäcka ungdomar som far illa fungerar Fältgruppen också som en informationscentral
där ungdomar kan få tips om nöjen, föreningar, aktiviteter och fritidsgårdar med mera.
Fältgruppen är även ett frivilligt stöd för de ungdomar som vill och behöver prata med en
vuxen eller behöver hjälp med kontakten till olika myndigheter, polis eller socialtjänst.
På Ungdomens hus hyr de lokaler med grupprum, mötesrum, kontor, kök och toalett,
framförallt för personalen men också för att kunna ha samtal och mindre aktiviteter med
ungdomar som de stöttar. Fritidsassistenterna fältar i området och på platser där ett behov
finns och når på så sätt ungdomar från hela Malmö. Deras årshyra för lokalerna ligger på
23 400 kr.
Fältgruppen som kommunal verksamhet omfattas av Kommunfullmäktiges mål och sin
nämnds mål och är med i CTC Möllevången. De poängterade också att de också tar del av
Ung Livsstils resultat och anpassar sin verksamhet efter ungdomarnas behov.
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Hembygdsgillet, Internationella dansklubben och Latinamerikanska kulturhuset
Dessa tre ideella föreningar hyr mindre utrymmen på Ungdomens hus i form av
förvaringsrum, styrelserum och mötesrum. Hembygdsgillet är en folkdansförening som
bildades 1918 och firade 100 år 2018. De har 84 medlemmar i åldern 3-90 år. Föreningen har
varit på Ungdomens hus sedan 70-talet. Hembygdsgillets styrelserum som ligger i anslutning
till sal 12 är på 29,5 kvm och det har en årshyra på 9912 kr. Internationella Dansklubben
dansar folkliga danser från bland annat Grekland, Bulgarien, f.d. Jugoslavien, Rumänien,
Israel, USA, Turkiet, Italien, England och Armenien. De har verksamhet i sal 11 varje onsdag
och första onsdagen i varje månad har de danscafé med önskedanser och knytis. Deras lokal
är 11 kvm och de har en årshyra på 3728 kr. Latinamerikanska kulturhusets verksamhet syftar
till att främja latinamerikansk kultur genom salsa på stranden, möhippor/svensexor, konserter
och dansshower. Deras rum är 24,6 kvm och årshyran är 8752 kr.
2.3 Verksamma aktörer och deras verksamhet
Se bilaga 2 för förteckning över verksamma aktörer på Ungdomens hus.
Med verksamma aktörer menas all de privatpersoner och organisationer som regelbundet hyr
lokaler på Ungdomens hus per timme.
För närvarande är det 30 olika aktörer som verkar i Ungdomens hus salar. De är organiserade
i ideella föreningar (9), ekonomiska föreningar (1), aktiebolag (1), kommanditbolag (1)
enskilda firmor (10), förbund (2) och kommunala verksamheter (1). Majoriteten av dessa hyr
1-2 ggr/v på kvällstid för att bedriva fritidsaktiviteter för mestadels vuxna. Aktiviteterna är
olika former av dans såsom svenska folkdanser, salsa, bulgarisk folkdans, lindy hop, tango,
bachata, kizomba, zouk samt yoga och körsång.

3. Omvärldsanalys
3.1 Demografiska fakta och befolkningsprognos
Malmö är Sveriges snabbast växande storstad med en befolkningsökning på ca 5000 personer
årligen. Det är både de höga födelsetalen och en hög invandring till staden som bidrar till
tillväxten. Under 2019 föddes 5007 barn i Malmö. Malmö stod för drygt 37 procent av
befolkningsökningen i Skåne 1990-2019. Antalet Malmöbor väntas öka med drygt 50 000 nya
invånare fram till år 2029. Snabbast växer gruppen i gymnasieåldern (16–19 år) och gruppen
80–89-åringar. Dessa grupper växer med över 40 respektive 30 procent. 2019 gick 9386
personer i gymnasiet i Malmö.
Knappt hälften av Malmöborna är under 35 år (49%) och 20 procent är under 18 år och 20
procent är mellan 25-34 år. I Malmö bor människor från 184 olika länder (2019). Omkring en
tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet. Den största gruppen kommer från Irak.
2019 var det 11 799 irakier som bodde i Malmö. Andra vanliga födelseländer i Malmö är
Syrien (7 970), Jugoslavien (7 564), Danmark (7 384), Polen (6 840) och BosnienHercegovina (6 425). Personer födda i Libanon, Afghanistan och Iran ligger ungefär på 4 000
personer vardera.
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Rådmansvången runt Triangeln har under senare år blivit ett attraktivt område för ungdomar
att hänga på kvällstid. Då det är centralt beläget och lämpliga mötesplatser fattas har det
rapporterats en hel del om problem med brottslighet, våld och droghandel och flera insatser
har gjorts för att förbättra situationen i området.
Ungdomens hus närhet till Triangeln talar för att en relevant mötesplats för ungdomar kan
erbjuda ett alternativ till att hänga utomhus i samma område fast med vuxennärvaro.
3.2 Resultat från Ung livsstils studie för högstadiet 2019
Med 2319 respondenter av de 2868 elever som fick frågan om att delta i årets Ung Livsstilenkät hade den en svarsfrekvens på 81%. Resultaten från Ung livsstils studie 2019 för
högstadiet visar att 50 % av högstadieeleverna i Södra innerstan där Ungdomens hus ligger är
utomstående i instrumentella aktiviteter (föreningar eller kulturskola) och 40% är totalt
utomstående dvs. inte tar del av några fritidsaktiviteter alls. Det finns direkta statistiska
samband för vilka som står utanför och de är; vilken socio-ekonomisk grupp du tillhör, ifall
du har svensk eller utländsk bakgrund, skolbetyg och vilket geografiskt område du tillhör.
Malmö är den kommun i Sverige där flest tillhör grupp 4 (21%) som innebär att du bor i
hyresrätt och har tillgång till antingen bil, båt eller sommarstuga och grupp 5 (8%) som
innebär att du bor i hyresrätt och ej har tillgång till varken båt, bil eller sommarstuga. I Malmö
ingår 46 % av högstadieeleverna i socioekonomisk grupp klass 3 som innebär att du bor i en
hyresrätt och har tillgång till 2 av 3; bil, båt eller sommarstuga. Malmö är den stad där flest
har utländsk bakgrund.
Mer än en femtedel (21 %) av Malmös högstadieelever vill att staden ska satsa på
fritidsgårdar/Allaktivitetshus eller liknande mötesplatser för unga, 18% vill att staden ska
satsa på kultur (bibliotek, dans, Kulturskola, musik, teater & utställningar).
Studien visar också att tjejer i Malmö är kulturaktiva i större utsträckning än killar. Bland
tjejerna så är dans en mycket efterfrågad fritidsaktivitet där 20% svarar att dans är den
”idrott/fysisk aktivitet/kulturverksamhet” de skulle vilja börja med vilket nästan är dubbelt så
mycket som nummer två på listan ”styrketräning/gym/fys” (11%). Därför är dans något som
förvaltningen kommer att fokusera extra på under 2020.
Dans är ett intresse som förenar högstadietjejer i hela Malmö, här finns inga skillnader mellan
tjejer i olika socioekonomiska grupper, tjejer i olika stadsdelar eller utifrån bakgrund. Alla
efterfrågar dans som fritidsaktivitet i mycket hög utsträckning.
Dans som aktivitet har stor potential att nå ut till fler eftersom många som inte dansar idag
gärna skulle vilja börja. Därför är dans något som förvaltningen kommer fokusera extra på
under 2020. För att lyckas kommer vi också utöka samarbetet med andra förvaltningar i
staden, exempelvis fritidsförvaltningen gällande lokaler och kontakter med föreningsliv.
Ungdomens hus kan bidra mer till att öka ungas deltagande i kultur- och föreningsliv än vad
det gör idag genom att erbjuda relevant verksamhet och arbeta aktivt mot målgruppen.
Då Ungdomens hus innehar 4 st danssalar samt flera scener lämpliga för dansproduktion är
dessa resultat något som bör beaktas i beslutet om vilken inriktning Ungdomens hus ska ha i
framtiden. Dessa resultat kan följas upp på ett bra sätt i alternativ 1, 2 och eventuellt 3.
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3.3 CTC Möllevången
I CTC-området Möllevången ingår hela Möllevången, Södervärn, Rådmansvången och
sjukhusområdet. Arbetet leds av en utvecklingsledare.
CTC-enkätundersökning för ungdomar 10-21 år i CTC-området
I samband med denna utredning genomfördes en mindre studie av ”Engagemangsgruppen”
inom CTC Möllevången under ledning av utvecklingsledaren för att ta reda på ungdomars
efterfrågan av aktiviteter lokalt. I ”Engagemangsgruppen” ingår flera verksamheter i området
som Stadsarkivet, Kulturskolan, Fryshuset, Flamman, Supporterhuset, Stena fastigheter,
MKB, Sofielunds Fritidsgård, Clarion Choice Hotell, Svenska kyrkan och Malmö E-sport.
Enkäten gjordes tillgänglig för ungdomar i åldern 10-21 år i området Möllevången, Södervärn
och Rådmansvången under januari-mars 2020, genom att fritidsledare på Sofielunds
fritidsgård och ett uppsökande team via Flamman erbjöd ungdomar att besvara enkäten.
Undersökningen hade totalt 36 st deltagare, varav 25 killar och 11 tjejer. Bland
respondenterna var 2 st 10-12 år, 16 st 13-15 år, 11 st 16-18 år och 7 st 18-21 år. Syftet med
enkäten var för ”Engagemangsgruppen” att få en överblick över vilka aktiviteter som
ungdomar i området efterfrågar och var någonstans de vill att de hålls för att aktörerna
tillsammans ska kunna förverkliga dem för rätt målgrupp på rätt plats.
På frågan om i vilket område som respondenterna önskar att aktiviteten fanns svarar 12 st
Möllevången, 6 st Rådmansvången (Triangeln), 4 st Södervärn och 22 st anser att det inte
spelar någon roll vart aktiviteten beläggs.
Aktiviteter som efterfrågas av fler än 10 respondenter: Kampsport (12), E-sport (11)
Aktiviteter som efterfrågas av fler än 5 respondenter: Basket (9), Pingis (9), Fotboll (8), Annat
(8) Läxhjälp (7), Dans (7), Musikstudio (6), Ledarskapsutbildning (6), Programmering (6),
Yoga (5)
Aktiviteter som efterfrågas av färre än 5 respondenter: Innebandy (4), Bokcirkel (4),
Samhällsutvecklingsgrupp för unga (4), Badminton (2), Schack (1)
På frågan ”Har du någon idé på en aktivitet som du skulle vilja förverkliga?” kommer flera
förslag: Danstävling, utbildning om kvinnors rättigheter, självförsvar, matlagningskurs och
tävlingar/turneringar mellan skolor, e-sportsturnering.
Detta underlag ger en indikation på vad ungdomar i området efterfrågar för fritidsaktiviteter.
Det är flera av aktiviteterna som hade kunnat genomföras på Ungdomens hus; kampsport,
läxhjälp, dans, bokcirkel, ledarskapsutbildning och yoga. Förutsatt att tekniken finns så skulle
även e-sport och programmering kunna ske exempelvis i Festsalen eller Tea/Barbro.
Under samma period genomfördes även en liknande undersökning bland föräldrar med barn
på en förskola i området, där föräldrar kunde fylla i egna förslag på aktiviteter samt fylla på
intresse på de redan föreslagna aktiviteterna. Resultatet blev följande:
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Barngympa

4

Gemensam gympa med barn

3

Dans eller rörelse för barn

6

Dans för barn och föräldrar

4

Yoga

3

Kreativ verkstad barn (måla,
lera)

5

Kreativ verkstad, vuxna

2

Bokläsning för barn

3

Träffar utifrån föräldraroll

3

Sång för barn

6

Filmvisning

4

Detta underlag ger en indikation på vad föräldrar önskar för aktiviteter för sina barn i
förskoleålder i området på eftermiddagar, kvällar och helger. Det finns flera befintliga
verksamheter på Ungdomens hus som skulle kunna fylla dessa och liknande behov genom att
utöka sin verksamhet.
3.4 FN:s konvention om barnets rättigheter
Flera artiklar i Barnkonventionen som sedan 1 januari 2020 är lag berör barns rätt till fritid
och kulturliv samt rätten att bli hörda i alla frågor som rör barnet. Enligt artikel 3 ska vi
beakta barns bästa i alla beslut som rör dem. Eftersom ungdomar och unga vuxna är en
prioriterad målgrupp i Ungdomens hus framtida verksamhet behöver vi göra målgruppen
delaktiga i alla beslutsprocesser som rör dem och se till att de blir hörda oavsett
verksamhetsinriktning.
Hänsyn behöver tas till artikel 15, ”Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga
sammankomster.” och extra hänsyn till artikel Artikel 31, ”Barn har rätt till lek, vila och
fritid” eftersom det är vårt huvudområde. Alla barn har rätt till vila och fritid, till lek och
rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga
livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och
konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet. I Malmö där det bor
människor från 184 länder är det också viktigt att ta hänsyn till artikel 30, ”barn som tillhör
etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör urfolk har rätt till sitt språk, sin
kultur och sin religion.”
För Ungdomens hus skulle det kunna innebära att fortsätta att ge plats åt verksamheter som
har kulturverksamhet kopplad till ett kulturarv eller för specifika folkdanser. Dock får
kommunens lokaler inte hyras ut till verksamhet som drivs av politiska partier eller religiösa
samfund.
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I denna utredning har unga vuxnas behov hämtats in genom Ung Livsstil-rapporten, en
enkätundersökning genomförd av CTC i området under utredningsperioden samt i dialog med
tjänstepersoner från olika verksamheter som arbetar med målgruppen. För att få ytterligare
perspektiv på hur barn och unga kan involveras tog utredaren hjälp av två av förvaltningens
barnrättsstrateger för att diskutera just hur barn kan involveras i utredningsstadiet men också
framåt sett när det beslutats om ett av alternativen. De rekommenderade att göra en
barnkonsekvensanalys för varje alternativ, att åberopa Barnkonventionen och dess artiklar och
att belysa vikten av barn och unga är med och bestämmer i beslutet som rör dem. Ett exempel
på en barnkonsekvensanalys från Barnombudsmannen finns med i bilaga 6.
Unga vuxna ska inkluderas i framtagande av verksamheten oavsett vilken av de tre
alternativen som nämnden beslutar om. I alternativ tre ska de barn som rörs av beslutet höras
innan beslutet verkställs. Verksamheter med ett utvecklat barnrättsperspektiv såsom Kanini
och Krut lade 1-2 år på förarbete för att involvera barnen i arbetet på ett bra sätt och anlitade
specialister för att driva de processerna.
Ett gott förslag är att involvera en klausul i uthyrningskontrakten där motparten godkänner
Malmö Stads värdegrund där barnens lagstiftade rättigheter ingår. Detta gäller för alla tre
alternativ.
Eftersom Ungdomens hus idag inte är fullständigt tillgänglighetsanpassat behöver vi ta extra
hänsyn till artikel 23 i frågan om Ungdomens hus framtida verksamhet: ”Barn med
funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i
samhället” och därmed förstå vikten av att alla barn ska kunna delta i kulturlivet på lika
villkor. Om det ej är tillgängligt så hindrar vi många av våra barn att delta.
3.5 Kommunfullmäktiges mål och nämndmålen i relation till Ungdomens hus
verksamhet
Med tanke på nämndsmål 1, ”Kulturell allemansrätt för stadens barn och unga” där alla
Malmös barn och unga ska ha goda möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa
kulturupplevelser behöver Kulturförvaltningens mötesplatser vara lättillgängliga och flexibla.
De verksamheter som bedrivs där behöver arbeta aktivt med delaktighet och medskapande för
alla barn. Alla barn ska ha samma möjlighet att delta oavsett socioekonomisk bakgrund och
därför ska särskilda satsningar och tydliga prioriteringar göras som nämndsmål 2 och 4,
”Likvärdiga möjligheter i staden” och ”Malmöbon i fokus” beskriver. I fall en centralt
belägen mötesplats ska vara tillgänglig och välkomnande för barn och ungdomar från hela
staden krävs uppsökande verksamhet och samverkan med aktörer som arbetar med
målgruppen i hela staden. Att vara en flexibel och tillgänglig verksamhet innebär att fråga
målgruppen vad de vill ha för verksamhet, inkludera dem i planering och beslut samt vara
villig att ändra när behoven och efterfrågan förändras.
Ungdomens hus har utmaningar som försvårar skapandet av en öppen och attraktiv
mötesplats, och satsningar på synlighet, skyltning och marknadsföring behövs för att locka till
sig besökare och skapa en gemenskap mellan alla aktörer som hyr lokaler där. Det finns
potential att genomföra större evenemang i Ungdomens hus men för det krävs samordning
och personal som jobbar med mötesplatsen och dess innehåll, även om det är en extern
arrangör som står för evenemanget.
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Om vi lyckas att stärka Ungdomens hus som mötesplats för unga i ett område där det finns en
viss social oro kan det bidra med trygghet och social sammanhållning framför allt i
samverkan. Detta i sin tur minskar segregation och fungerar som skyddsfaktor i barns och
ungas livsmiljö vilket är i enlighet med Kommunfullmäktiges mål gällande stadsutveckling,
trygghet och delaktighet.
Äldre människor bör prioriteras i den uppsökande verksamheten i att fylla huset dagtid.
3.6 Utdrag ut tidigare Rapport om uthyrningsverksamhet på avdelningen
Kulturarrangemang och mötesplatser, 2017
2017 skrev en utvecklingssamordnare vid Kulturanalys och stöd en kartläggning över alla
Kulturförvaltningens uthyrningslokaler. Utvecklingssamordnarens rekommendationer kopplat
till Ungdomens hus är högst relevanta även idag. Dessa kvarstår ifall nämnden beslutar om
alternativ 1. Här är ett utdrag ur hennes kartläggning med rekommendationer specifikt kopplat
till Ungdomens hus.
”Specifika, Ungdomens hus och Kirsebergs fritids- och kulturhus
I nuläget saknar både Ungdomens hus och Kirsebergs fritids- och kulturhus en tydlig
kulturprofil och omfattande reguljär verksamhet. Uh har tidigare i stort sett varit en
uthyrningslokal, medan Kfk har gått igenom en omfattande och långvarig renoverings- och
omställningsprocess efter en brand 2015. Den största delen av verksamheten på Ungdomens
hus består av aktiviteter för vuxna, Särskilt fokus bör läggas på få externa aktörer som
erbjuder kulturaktiviteter för barn i högstadieåldern och uppåt. Ambitionen för Ungdomens
hus är att kunna erbjuda långvarig och stabil kulturverksamhet till Malmöbor. Dock är det
fullt möjligt att innehållet som utförs av externa aktörer kan vara en blandning av tillfällig och
permanent verksamhet, där t ex projektform, provverksamhet och kortare insatser
förekommer. Det kräver i sin tur ett testande och vaksamt förhållningssätt som bygger på att
göra mer av det som visar sig fungera, men också snabb avveckling av mindre framgångsrika
aktiviteter. Det rekommenderas därmed följande:


att ett nytt hyresavtal för Uh och Kfk bör tas fram där det specificeras att förtäring av
alkohol är förbjudet samt att stickprov kan förekomma vid uthyrning Note: detta
infördes 2017.



att under en testperiod, förslagsvis jan 2018-juni 2019, jobba aktivt och uppsökande
med att fylla Uh och Kfk både på dagtid och på kvällar och helger med innehåll som
är förenligt med förvaltningens mål och KoMs fokusområden. Prioriterade
verksamheter skulle i så fall vara kulturaktiviteter för barn och unga 13 år och uppåt.
Vi fångar upp underrepresenterade målgrupper, sänker trösklar, stärker samarbete
internt och externt och erbjuder aktiviteter på fritid och under hela året.



att utifrån goda erfarenheter från bl a Allaktivitetshusen och Arena 305 och som
metodinriktning erbjuda plats på Uh och Kfk till verksamhet och aktörer som förser
prioriterade målgrupper med arenor för kultur som bygger på eget skapande,
delaktighet och inflytande.



att sätta hyresavgifter som möjliggör för ideella aktörer att kunna bedriva verksamhet,
med syftet att göra Uh och Kfk mer attraktiva som verksamhetslokaler. I vissa fall
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skulle det kunna innebära en kraftigt subventionerad hyra, i andra fall gratis uthyrning
t ex till aktörer som inte får bidrag för lokalkostnader men som vill erbjuda
kostnadsfria aktiviteter som är öppna för alla.

Specifika, Ungdomens hus


att med omedelbar verkan sluta hyra ut lokaler till näringsverksamhet, då hyran är
subventionerad och därmed strider mor konkurrenslagen. Hyresavtal med
egenföretagare som i dagsläget driver verksamhet på Uh bör sägas upp och avslutas så
fort som möjligt.



att under en testperiod undersöka om Uh, ett centralt beläget och anrikt hus, så
småningom kan få egen profil i linje med de utvecklingsområden som tidigare nämnts
som viktiga för Malmö eller som saknas i dagsläget, exempelvis film, spel,
serieteckning, spoken word och skrivning. Att i samband med detta anordna
studiebesök till kulturhus i andra delar av Sverige som har fokus på unga och
generationsöverskridande verksamhet.



att ha kvar uthyrningsverksamhet i festsalen och konferensrummet på Uh under
testperioden så att dessa lokaler kan användas till konferenser, evenemang, mässor,
högtidsfiranden och dylikt och därmed generera en viss intäkt. Dock bör det under
testperioden även undersökas om det finns mer långvariga hyresgäster till dessa
lokaler.”

3.7 Kulturdriven utveckling
Kulturnämndens fokusområde Kulturdriven utveckling handlar om att ge samhällets unga och
unga vuxna lika möjlighet att både vara en del och ta del av det som kultursektorn erbjuder.
Det handlar om att stärka unga utifrån deras egna engagemang och förutsättningar och visa på
vilka valmöjligheter som finns vad det gäller både utbildningar och yrken inom kultursektorn.
Det kan också bidra till att fler unga kommer in på arbetsmarknaden, utvecklas och når sin
fulla potential. Kulturdriven utvecklings tänk med syftet att bredda förståelsen inför yrken och
utbildning inom kultursektorn löper som en röd tråd genom all verksamhet. Utgångspunkten
för verksamheten är en övertygelse om att unga och unga vuxna består av individer med egen
drivkraft att gestalta sina liv och har förmåga att påverka och utforma sin omgivning.
Kulturdriven utveckling verkar aktivt för att öka kunskapen om vad kultursektorn kan
erbjuda. I satsningen är alla kulturförvaltningens verksamheters engagemang och
tillgänglighet en förutsättning då all aktivitet inom kulturdriven utveckling utgår från att ge
unga en så stor tillgång, insikt och delaktighet som möjligt i Malmös kulturliv.
Alla kulturverksamheter behöver ta ett ansvar att genom nya metoder och arbetssätt och ge
utrymme för att unga och unga vuxna för att de ska ha en självklar roll i verksamheten.
Delaktighet i kultur förutsätter att aktiviteterna speglar samhällets alla medborgare och vi som
skapar och erbjuder kulturaktiviteter behöver se till att bredden finns för att inkludera alla.
Kulturdriven utveckling som fokusområde ska därför ha en given plats även på Ungdomens
hus i form av möteslokaler, förläggning av kulturarrangemang med mera som satsningen kan
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ha behov av oavsett inriktning av verksamheten.
3.8 Dialog med tjänstepersoner på Kulturförvaltningen
De samtal och intervjuer som har genomförts med tjänstepersoner på Kulturförvaltningen har
dels handlat om olika verksamheters intressen att verka i Ungdomens hus lokaler samt att ta
vara på viktiga erfarenheter, idéer eller önskemål för verksamheten.
Flertalet tjänstepersoner välkomnar utredningen då det finns en uppfattning hos flera om att
Kulturförvaltningen inte ska bedriva uthyrningsverksamhet, särskilt inte hyra ut lokaler med
subventionerade hyror till vinstdrivande företag då det strider mot Konkurrenslagstiftningen.
Målgruppen på Ungdomens hus idag går heller inte i enlighet med de prioriterade
målgrupperna i kulturnämndens mål och därför behöver verksamheten ses över.
Vidare uttrycks ett behov av att undersöka ”Malmö som dansstad” då det de senaste åren varit
en trend att dansare, koreografer och andra aktiva inom dansfältet väljer att bosätta sig i
Malmö före t ex Berlin eller Stockholm. Därför behövs dansens villkor i staden kartläggas och
behov och intressen tas om hand. Flera stora dansfestivaler t ex ”Malmö Dance week” hålls
varje år i Malmö och dansscenen här sticker ut med sin danstäthet och en enorm mångfald av
genrer. Eftersom Ungdomens hus är en mötesplats för dans, så bör detta perspektiv både tas in
i beslutsfattning för verksamhetsinriktning men också i vidare utredning. Kan Ungdomens hus
bli ett ”Dansens hus” där både unga, professionella och amtörer möts?
Det finns intresse från några verksamheter att nyttja lokalerna. Bland annat från Kulturskolan
för att bedriva dans- och teaterverksamhet på Ungdomens hus 1-2 eftermiddagar och kvällar i
veckan och är villiga att se till att det för deras elever som är 14 år och uppåt som förläggs just
där för att stämma in Ungdomens hus övriga målgrupp. Detta på grund av att det vissa kvällar
i veckan för närvarande är fullt i lokalerna i Mazettihuset. Även orkesterverksamhet är möjlig
att bedriva i Tea/Barbro och Festsalen (dock ej samtidigt pga. överhörning). Det finns även
möjlighet för deras ”Dans för hälsa”-pedagoger att i samverkan med Elevhälsoteam nyttja
salarna i detta ändamål dagtid. Detta passar både i alternativ 1 och 2. Även Barnkulturenheten
är intresserade av att nyttja Ungdomens hus som spelplats i Kulturkartan för
skolföreställningar och workshops dagtid.
En evenemangssekreterare på Kulturarrangemang och mötesplatser, med 6 års erfarenhet från
Kirsebergs Fritid & kulturhus där hen både haft samordnande och uppsökande roll menar att
det finns det flera lärdomar att göra för Ungdomens hus som idag har liknande verksamhet.
Grunduppdraget på Kirseberg var att fylla huset med liv, där det har varit uttalat att aktiviteter
för barn alltid ska prioriteras. Många aktörer vill nyttja lokalerna kvällstid och helg, precis
som på Ungdomens hus men det har trots ett uppdrag varit svårt att hitta hyresgäster dagtid i
ett längre perspektiv. Evenemangssekreteraren poängterar också att det tar väldigt mycket tid
att administrera uthyrningarna och drifta lokalerna och uppskattar att minst en halv till en
tjänst endast behöver arbeta med uthyrning, och ytterligare personal med samordning,
uppsökande verksamhet och innehåll.
3.9 Dialog med tjänstepersoner på Fritidsförvaltningen
De möten som har hållits med tjänstepersoner från Fritidsförvaltningen har dels syftat till att
informera om att utredningen pågår, undersöka intresse från förvaltningen för Ungdomens hus
lokaler samt intresse för förvaltningsgemensam verksamhet i huset.
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I dialog med fritidsförvaltningen uttrycks ett behov av en mötesplats för gymnasieelever då
dessa ofta slutar komma på de områdesbaserade fritidsgårdarna och behovet av en central
mötesplats bekräftas då de flesta av Malmös gymnasieskolor är centralt belägna. Sedan
Johannes fritidsgård stängde har i tiden för denna utredning ännu inte en ny central fritidsgård
öppnat. I ett samarbete att driva en gemensam mötesplats lyftes möjligheterna för
verksamhetsutveckling och frågor om vem som är risktagare och vem som i så fall avropar
förlusterna. En av förvaltningarna kan inte ta helheten då det kan bli mycket kostsamt att
bygga upp en helt nu verksamhet och en rejäl satsning med beslut från politikens håll behövs.
Det finns inget intresse att överta driften av huset och driva egen verksamhet där då det för
närvarande görs satsningar i lokalerna både på Nobelvägen och Ystadsvägen. De föreslog
andrahandshyresgäster t ex Folkets hus.
3.10 Dialog med verksamma aktörer på Ungdomens hus
Under januari-februari 2020 genomfördes semi-strukturerade intervjuer med 22 av de 30
aktörer med fasta bokningar i Ungdomens hus lokaler. Syftet med intervjuerna var att
informera aktörerna om att utredningen pågår och vad den syftar till samt att få en beskrivning
av deras verksamhet i lokalerna, vilka deras deltagare är (kön/ålder/bostadsområde/etnisk
bakgrund) samt hur deras relation till huset ser ut och vilka tankar de har om framtiden för sin
verksamhet i relation till Ungdomens hus. I bilaga 3 finns hela intervjuguiden.
Dansföreningarna har flera gemensamma nämnare, dels att de har liknande målgrupp,
hyr på Ungdomens hus 1-2 gånger i veckan, och på ett annat ställe en annan dag t ex på
Danscentrum Syd, Friskis och Svettis eller på ett studieförbund. Tio av dem har en inriktning
på latinamerikanska danser så som salsa, zouk, bachata och tango. Flera av verksamheterna
förlägger sociala dansevent på Ungdomens hus då flera av salarna lämpar sig mycket bra till
det och behovet av alkohol på dansevenemang är mindre än vid andra typer av fester. Nästan
alla verksamheter har en majoritet kvinnor bland sina deltagare, runt 30% män och 70%
kvinnor, alla verksamheter hopslagna.
Majoriteten av aktörerna beskriver Ungdomens hus och salarna de nyttjar i väldigt goda
ordalag som att det är väldigt förmånliga hyror, bra dansgolv, att det finns en känsla och
gemenskap i huset, att salarna är väl utrustade och att det känns tryggt med personal på plats i
början av kvällen. Ord som trevligt, kreativt, inspirerande, positiv anda, ypperligt läge,
välkomnande återkom i flera av intervjuerna. Personalen beskrivs som tillgängliga och väldigt
kunniga.
Flera aktörer uttrycker att de skulle vilja utnyttja innergården mer då den binder samman
huset och att det sker spontana möten där. Flera har uttryckt en stark önskan att kunna utnyttja
den mer till verksamhet som konstverkstad och föreställningar utomhus sommartid. Detta
kräver att den görs mer tillgänglig och att växtlighet tas bort.
De förbättringar som flera uttryckt är att det behövs insatser för att skapa mer gemenskap som
en hemsida med ett kalendarium, en plats för informationsspridning om aktiviteterna i huset
så att de också kan ha koll på vad som pågår samtidigt. Ett gemensamt öppet hus föreslogs på
det första stormötet. De önskar också ökad synlighet utifrån i form av skyltning, banderoller
med mera som vittnar om vad som pågår inne i huset, skyltar som gör det enklare att hitta
både utanför och inne i huset.
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4. Förslag till tre alternativ
Denna utredning presenterar följande tre alternativ:
1. Inriktning, samverkan och samordning av Ungdomens hus
2. Satsning på ny mötesplats för unga 16-25 år, fokus dans
3. Avveckling av Kulturförvaltningens verksamhet på Ungdomens hus
4.1 Alternativ 1: Samverkan och samordning av verksamheten på Ungdomens hus
Presentation
Detta alternativ av verksamheten på Ungdomens hus är i stor utsträckning att behålla
strukturerna som de är och fortsätta med uthyrningsverksamhet men med en tydlig inriktning
och profil. Inriktningen och vilka grupper som skall prioriteras ska tas fram i enlighet med
resultaten från Ung Livsstil och CTC samt KF:s mål och nämndsmålen. Detta innebär en
inriktning mot verksamhet för ungdomar och unga vuxna, samverkan med aktörer i området
samt dans- och ungdomsverksamheter i hela Malmö. Nyttjandet av lokalerna behöver
effektiviseras för att fylla salarna dagtid, både för att säkra hyresintäkter men också för att
vara en relevant verksamhet för Malmöborna. För att kunna utöka verksamheten och öka
uthyrningen framförallt dagtid behövs en uppsökande och samordnande funktion utöver
befintlig personal. Denna roll skulle kunna vara under en testperiod till att börja med under
1-2 år för att se vilka resultat det ger.
För att åstadkomma en tydligare inriktning behövs en tydlig prioriteringsmall med riktlinjer
för att få hyra lokalerna på Ungdomens hus. Här ska vi se till att ungdomar, unga vuxna och
äldre prioriteras, icke vinstdrivande kulturverksamhet samt aktiviteter som efterfrågas i
området. En subventionerad hyra och i vissa fall gratis uthyrning kan krävas för kostnadsfria
aktiviteter som är öppna för alla för aktörer som inte får bidrag för lokalkostnader.


Särskilt fokus bör läggas på att få externa aktörer till Ungdomens hus som erbjuder
kulturaktiviteter för barn och unga i högstadieåldern och uppåt. Befintliga
verksamheter som bedriver verksamhet för dessa målgrupper ska fortsätta att göra det
t ex Aktiv Ungdom Malmö och Fältgruppen Malmö.



Extra insatser för att fylla lokalerna dagtid bör göras och verksamheter som har
aktiviteter dagtid t ex pensionärsföreningar, organisationer för arbetslösa och
sjukskrivna, elevhälsa och professionella kulturaktörer ska sökas upp och erbjudas
plats på Ungdomens hus.



En testperiod på 1-2 år med en samordnande tjänst med uppdrag att arbeta aktivt och
uppsökande med att fylla Ungdomens hus både dagtid, kvällar och helger med
innehåll som är förenligt med förvaltningens mål och Kulturnämndens fokusområden.



Upprätta ett digitalt bokningssystem som gör det enkelt att boka och avboka med kort
varsel, t ex via app som gör det enkelt för hyresgäster att nyttja lokalerna. Ett exempel
kan vara att använda fritidsförvaltningens bokningssystem eller upprätta ett eget för
kulturlokaler.



Ge plats för Kulturförvaltningens verksamheter som har behov; Kulturskolan,
Barnkulturenheten för att kunna förlägga föreställningar från Kulturkartan m fl. Även
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intresseorganisationer för kulturaktörer t ex Danscentrum syd kan erbjuda plats för
sina medlemmar till samma priser som i deras egna lokaler.


En beredskapstelefon för att öka tillgängligheten på kvällar och helger då det är som
flest uthyrda timmar på Ungdomens hus bör övervägas för ökad trygghet och service.



Under testperioden arbeta med profilering, marknadsföring och synlighet för att
befästa Ungdomens hus som mötesplats.



För att säkra viss hyresintäkt kan Tea/Barbro och festsalen fortsätta att hyras ut till
föreningar och privatpersoner och hyran höjas för danssalarna de mest eftertraktade
tiderna vardagar 17-22 samt dagtid helger.

Möjligheter
Detta alternativ kräver små omställningar, och syftar framförallt till att utöka nyttjandet av
lokalerna. Alternativet kräver samverkan och kontakt med många olika aktörer som har
verksamhet dagtid t ex pensionärsföreningar, Funktionsstödsförvaltningen, organisationer för
sjukskrivna och arbetslösa, skolor i området samt professionella kulturaktörer såsom dansare
och skådespelare som är verksamma dagtid. Genom en samordnande roll som även tar
kontakter i närområdet dvs. med skolor, förskolor och andra verksamheter skapar trygghet,
gemenskap och möjligheter till samverkan i gemensamma frågor i staden.
Känslan av Ungdomens hus som en mötesplats kommer att öka med en tydligare profil,
synlighet både fysiskt i form av skyltning och online. I detta tillgodoser vi de befintliga
verksamheternas önskemål om att ha ett gemensamt forum såsom en hemsida med
kalendarium för att få en överblick över vad som händer i huset samt blir en attraktivare plats
att hyra lokaler på.
En ökad tillgänglighet i form av förändrade bemanningstider och en jourberedskap skulle
också bidra till ökad trivsel och gemenskap med aktörerna och deras deltagare.
Uthyrningsverksamhet i sig medför fördelar för ett område då människor rör sig i det
offentliga rummet omkring mötesplatsen under dagtid, kvällar och helger medför både fysisk
och social trygghet. Civilsamhällets behov av lokaler möts då grupper och organisationer har
tillgång till lokaler och plats skapas för kulturutövare och konsumenter utöver det kulturutbud
som förvaltningen själv kan erbjuda.
Då förvaltningen inte är tvungen att hyra ut till självkostnadspris uppstår även möjligheten att
sätta hyresavgifter på ändamålsenliga nivåer, så länge det kan motiveras varför det görs. Att ta
ut lägre hyresavgift för lokaler som i nuläget anses svåra att fylla och en högre avgift för
populära lokaler är alltså möjligt. På så sätt kan förvaltningen medvetet försöka styra om
efterfrågan till lokal som är underutnyttjade och även locka nya hyresgäster till dessa lokaler.
Då danssalarna på Ungdomens hus är väldigt eftertraktade kvällstid, kan en ev hyreshöjning
för de tiderna och salarna väga upp för subventionerade hyror dagtid.
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Konsekvensanalys
Uthyrningsverksamhet är krävande ur personalresurssynpunkt då det innebär kontakt,
förberedelse och uppföljning samt fakturering. Då lokalerna endast utnyttjas till ca 5 % i
dagsläget så medför en ökad uthyrningsfrekvens större personalbehov och underhåll.
En tydligare inriktning och profilering kan utesluta vissa av de befintliga tillfälliga
hyresgästerna då de faller utom ramen för nämndmålen och nämndens fokusområden.
Därför är det viktigt att ha ett längre tidsperspektiv för att dessa grupper ska kunna ha tid på
sig att flytta sin verksamhet samt att Kulturförvaltningen tar ett ansvar i att hänvisa dessa
aktörer till andra möjliga lokaler t ex studieförbund, sporthallar, privata hyresvärdar etc.
Enligt Likabehandlingsprincipen är det inte möjligt att hyra ut till vissa grupper kan och neka
andra grupper om det inte finns tydlig motivering till varför. Rimliga skäl att neka kan
exempelvis vara ett fullbokat schema, aktiviteter som inte passar ihop i lokalen samtidigt eller
verksamhet som inte är förenlig med Malmö Stads värdegrund.
Barnkonsekvensanalys
I detta alternativ berörs de barn som i dagsläget är deltagare i Ungdomens hus verksamheter
väldigt lite då dessa verksamheter kommer att prioriteras att fortsätta sin verksamhet. Även
barn som ej deltar i dag ska inkluderas i en barnkonsekvensanalys, och genom en uppsökande
roll kan fler barn garanteras sin rätt till fritid och att delta i föreningar.
4.2. Alternativ 2: Satsning på ny mötesplats för dans med prioritet unga 15-25 år
Presentation
Detta alternativ är en gemensam satsning för fritid- och kulturförvaltningen på en helt ny
mötesplats för unga i gymnasieåldern 15-25 år, med inriktning dans. Ett förslag är att
Fritidsförvaltningen bedriver en mötesplats med café för ungdomar i Tea/Barbro och
Kulturförvaltningen driver ett kulturhus för unga med inriktning dans med utrymme för
delaktighet och medskapande. Detta utesluter inte en viss uthyrningsverksamhet framförallt
dagtid.
Detta alternativ skulle innebära:


Tillgänglighets- och ventilationsanpassning av de offentliga lokalerna inkl. fullständigt
brandskydd.



Göra en utredning kopplat till Malmö som dansstad och vilken roll Ungdomens hus
som plats har i den.



Delaktighetsprocess att ta fram verksamheten i dialog med unga ca 1-2 år i enlighet
med Barnkonventionen. Ta lärdom från goda exempel så som Kanini och Krut.



Ge möjlighet till professionella kulturutövare att boka salarna dagtid för att skapa
möten mellan unga, amatörer och professionella inom dansfältet.
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Samarbete och samverkan med Malmös fritidsgårdar, Allaktivitetshus,
gymnasieskolorna, ungdomsorganisationer och dansskolor som riktar sig till
målgruppen.



Anställa ett arbetslag med samordnare, deltidsanställda dansledare och
fritidsassistenter samt personal för att driva caféverksamhet.



Arbeta områdesbaserat genom samverkan med befintliga verksamheter i området t ex
Fältgruppen Malmö för att öka tryggheten i närområdet och fungera som en plattform
för att fånga upp ungdomar.



Lätt tillgång för unga som skapar själv genom övningsrum och föreställningslokaler
med teknik där de kan genomföra events, projekt och föreläsningar med personalens
stöd. Investering i teknik för digitalisering av salarna.



Plats för inkubator för unga som vill starta förening eller annan verksamhet eller söka
utbildningar inom fritid- och kultursektorn.

Möjligheter
Möjligheterna i denna inriktning är många. Bland annat att utveckla Malmö som dansstad och
att kunna erbjuda en centralt belägen mötesplats nära gymnasieskolorna på ett
förvaltningsöverskridande sätt.
Ungdomar i gymnasieåldern är en växande grupp där redan 40-50% ej deltar i kultur- och
fritidsaktiviteter i dag. I detta finns ett stort uppdrag. Genom en tydlig samverkan med andra
förvaltningar fånga upp ungdomar från hela staden och erbjuda ett ställe att vara på och få
möjlighet att vara delaktig och medskapande i kultur- och fritidsverksamhet.
På en mötesplats för som nyttjas av flera målgrupper t ex professionella kulturaktörer och
gymnasieungdomar skapas också viktiga kontaktytor för att inspireras och få information om
hur en framtida väg inom kultursektorn skulle kunna se ut.
Konsekvensanalys
Detta alternativ kräver omfattande omställningar både av verksamhet och fastighet och kräver
i första ledet ytterligare utredning för att undersöka Malmö som dansstad och ge
förutsättningar för målgruppens involvering i uppstartsprocessen av en ny mötesplats.
Barnkonsekvensanalys
Inkludera målgruppen i framtagandet, risk annars att inte nå dem. Inkludera även alla aktörer
som bedriver dansverksamhet för unga, för att inte konkurrera utan snarare ge plats. Behöver
kanske inte starta ny verksamhet utan i stället vara en central för att höja kvalitén och samla
dansaktörerna i Malmö.
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Detta verksamhetsalternativ inkluderar långt fler ungdomar och unga vuxna är de som redan
är deltagare på Ungdomens hus i dag och grundlig utredning bör genomföras ifall nämnden
beslutar om detta alternativ.
4.3. Alternativ 3: Avveckling av Ungdomens hus i Kulturförvaltningens regi
Presentation
Detta alternativ innebär en avveckling av Kulturförvaltningens verksamhet och drift av
Ungdomens hus. Det nuvarande hyresavtalet med Stadsfastigheter förnyas med 36 månader i
taget och sträcker sig till 2022 och sägs upp 9 månader innan utgång.
Möjligheter
För Kulturförvaltningen är detta en möjlighet att sluta bedriva uthyrningsverksamhet och
andrahandsuthyrningar och överlåta lokalerna till Stadsfastigheter och därmed andra
hyresgäster som är bättre lämpade att bedriva verksamhet i Ungdomens hus.
Att göra Ungdomens hus till en mötesplats är kostsamt på grund av de otillgängliga lokalerna.
Kostnaden för de omställningar som behövs göras kan bli mer kostsamma än att bygga helt
nytt, och därför är detta alternativ en möjlighet till att istället satsa på annan verksamhet.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna för detta alternativ är omfattande då de som nyttjar lokalerna i dag drabbas.
För att de negativa konsekvenserna för de aktörer som i dag deltar i verksamheter på
Ungdomens hus bör det övervägas ifall de verksamheter som vill och har möjlighet fortsätter
att hyra dvs att behålla de fasta befintliga hyresgästerna.
För detta alternativ är det särskilt viktigt att kunna hänvisa de nuvarande aktörerna till andra
lokaler som lämpar sig till deras verksamhet.
Barnkonsekvensanalys
I dag finns det ett stort antal barn och unga som tar del av utbudet på Ungdomens hus
framförallt genom Aktiv Ungdom Malmö, MAF och Fältgruppen och i detta alternativ finns
det risk att dessa verksamheter inte kan fortsätta att hyra lokaler om inte Stadsfastigheter tar
över dem som hyresgäster.
Diskussion och avslutning
Det finns en enorm potential i Ungdomens hus. Det finns flera vägar till att kunna erbjuda en
tillgänglig, relevant, långvarig och stabil kulturverksamhet för Malmöborna på samma plats
där det pågått fritids- och kulturverksamhet sedan 50-talet. Deltagare vittnar om en plats med
känsla, värme som känns välkomnande och gemytlig, där de vill fortsätta kunna utöva sitt
intresse även i framtiden. Det finns också ökande behov framför allt hos den snabbast
växande gruppen i Malmö, ungdomar i gymnasieåldern 16-19 år, men också hos Malmös
äldre som också blir allt fler.
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I bästa fall blir Ungdomens hus en livfull mötesplats för Malmös unga, som utvecklas
tillsammans med målgruppen och helt utformas utifrån deras behov och efterfrågan. För de
som går i gymnasiet och de som vill fortsätta en bana som kulturutövare på amatör- eller
professionell nivå i framtiden. Men för det finns det också flera resurskrävande utmaningar i
en gammal fastighet som att tillgänglighetsanpassa för att alla ska kunna ta del av
verksamheten och ett fullgott brandskydd för att aktiviteter ska kunna ske på ett säkert sätt
långsiktigt.
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Investering- och driftkalkyl per alternativ, en grov uppskattning
Driftkostnader som el, städning, inköp mm ingår inte

Nuläge men med krav på
ökad tillgänglighet, brand
En del av huset hyrs av MAF,
mindre delar av Fältgruppen,
Hembygdsgillet, Internationella
dansklubben, Latinamerikanska
Kulturhuset och Aktiv Ungdom
Malmö. De resterande åtta
salarna hyrs ut på
korttidskontrakt per timme till
främst föreningsverksamhet.

Nyttjande
grad
5%

Investering

Alternativ 1. Nyprofilering

Nyttjande
grad
10–50%

Investering

Verksamheten behåller de
strukturer som är men med en
tydligare inriktning och profil.
Ett högre nyttjande av lokalerna.

Brandlarm,
brandskydd,
tillgänglighet,
viss
ventilation.
Investering:
5 mkr

Brandlarm,
brandskydd,
ventilation,
kylanläggning,
tillgänglighet,
belysning,
speglar mm
Investering:
9 mkr

Driftkonsekvenser av
investering
En investering på 5 mkr
ger en årlig driftkostnad:
700 tkr

Öppettider/bemanning

Personal

Öppet:
Vard. 08:00-22:00
Helg 08:00-18.30
Bemannat:
Vard. 08:00-18:30

1,2 tjänst:
600 tkr

Driftkonsekvenser av
investering
En investering på 9 mkr
ger en årlig driftkostnad:
1,2 mkr

Öppettider/bemanning

Personal

Öppet:
Vard. 08:00-22:00
Helg 08:00-18.30
Bemannat:
Vard. och helg

2,5 tjänst
1,0
samordnare
2 mkr
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Alternativ 2. Danshus
En satsning på en mötesplats
för unga 15–25 år med
inriktning dans.

Alternativ 3. Avveckling
Nuvarande hyresavtal med
Stadsfastigheter sträcker sig till
december 2022. Ska sägas upp
nio månader innan, annars
förlängs avtalet tre år.

Nyttjande
grad
50–100 %

Investering

Nyttjande
grad
0%

Avvecklings
kostnad
0,5 mkr

Ökat behov
mot ovan:
Brandlarm,
brandskydd,
ventilation,
kylanläggning,
tillgänglighet,
belysning,
speglar mm
Investering:
15 mkr

Driftkonsekvenser av
investering
En investering på 15 mkr
ger en årlig driftkostnad:
2 mkr

Öppettider/bemanning

Personal

Öppet:
Vard. 08:00-22:00
Helg 08:00-18.30
Bemannat:
Vard. och helg

8–10 tjänster
5 mkr
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Bilaga 2 – Medverkande tjänstepersoner
Kulturförvaltningen (alfabetisk ordning enl. efternamn)
Baukart, Ivana
Utvecklingssekreterare, Kulturanalys och stöd
Bosevski, Goran
Utvecklingssekreterare, Kulturanalys och stöd
Busancic, Zdeslav
Tekniker, Drift och säkerhet
El Habti, Sami
Enhetschef, Kulturarrangemang och mötesplatser
Hast, Fredrik
Enhetschef, Kulturskolan
Hybrant, Ulrika
Evenemangssekreterare, Kulturarrangemang och mötesplatser
Järvö, Jennie
Enhetschef, Kulturanalys och stöd
Linné Patrik,
Projektledare, Drift och säkerhet
Lunnér, Märta
Utvecklingssekreterare, Kulturanalys och stöd
Mattsson, Anne
Ekonomichef, Ekonomiavdelningen
Petersen, Alice
Fritidsassistent och barnrättsstrateg, Kulturarrangemang och mötesplatser
Sandberg, Tommy
Vaktmästare, Drift och säkerhet
Winders, Fiona
Utvecklingssamordnare, Kulturanalys och stöd
Ågren, Minna
Kultursekreterare och barnrättsstrateg, Kulturarrangemang och mötesplatser
Fritidsförvaltningen
Eggertz, Malin
Avdelningschef Föreningsavdelningen
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Sundqvist, Bo
Avdelningschef Fritidsgårdsavdelningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Poparic, Alena
Utvecklingsledare CTC
Möllevången, Rådmansvången, Södervärn och Allmänna sjukhusområdet
Övriga
Thuresson, Jeanette, Danscentrum Syd
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Bilaga 3: Förteckning över fasta bokningar på Ungdomens hus 2020
Namn
Aktiv Ungdom Malmö
Anjali Haryana
Bulgariska Ortodoxa
Församlingen
Camarin
Candela
Charlotta Larsson
Fältgruppen Malmö
Hembygdsgillet
Heptown
Internationella Dansklubben
Jens Sjöstrand
Jose Luiz Guzman
Katarina Nilsson Bremer
Kerstin Hagring
Kizomba Malmö
Latinamerikanska kulturhuset
Love Dance Academy
Martinus Center
Malmö Amatörteater Forum
Medborgarskolan Region Syd
Nidzara Dellien
Olle Hillergård
Poojah Singh
Salsa Sabrosa
Selina Sevil
Susi Rieth
Tatiana Luning
Tullia Jack
Vamola Event
Werner Rieth
ZOUK Malmö

Aktivitet

Frekvens

Sal

Organisationsform

Teater, Konst, Dans
Yoga

Fast
2 gg/v

8+
Sal 19

Ideell förening
-

Dans
Dans: Tangoevenemang
Dans: Salsa
Yoga

1 gg/v
1 gg/v
1 gg/v
1 gg/v

Sal 11
Tea/Barbro
Festsalen
Sal 19

Förebyggande arbete

Fast
Fast/1
gg/v
1 gg/v
I gg/v

Sal 8
Bredvid
sal 12
Sal 11

Ideell förening
Ideell förening
Enskild firma
Kommunal
verksamhet

Dans: Svensk folkdans
Dans: Lindy hop
Folkdanser
Dansevent: Salsa, bachata,
kizomba
Dans: Tango
Kör
Yoga
Dans: Kizomba
Dans: Salsa, samba
Dans: Salsa, bachata
Föreläsningar
Medlemsorg. teater
Kör, Dans, Yoga
Dans: Flamenco
Dans
Dans: Bollywood
Dans: Salsa
Dans: Orientalisk
Yoga
Renässansdanser
Dans
Dans: Salsa, kizomba
Ryggskola
Dans: Zouk

1 gg/v
1 gg/v
1 gg/v
1 gg/v
1 gg/v
Fast
1 g/v
Ca 6
ggr/år
Fast
2 gg7v
1 gg/v
1 gg/v
4 gg/v
1 gg/v
1 gg/v
2 gg/v
1 gg/v
1 gg/v
1 gg/v
1 gg/v

Sal 11 och
12
Sal 12
Tea/Barbro
Sal 19
Tea/arbro
Festsalen

Ideell förening
Ekonomisk förening
Ideell förening
Enskild firma
Enskild firma
Enskild firma
Aktiebolag
Ideell förening
Ideell förening
Enskild firma

Sal 4

Stiftelse
Ideell förening
Sal 19
Studieförbund
Sal 11
Ideell förening
Sal 11
Sal 9,12
Enskild firma
Sal 12
Kommanditbolag
Sal 9
Ideell förening
Sal 9
Enskild firma
Festsalen
Sal 11
Enskild firma
Tea/Barbro Sal 19
Enskild firma
Sal 11, 12 Enskild firma
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Bilaga 4: Intervjuguide för intervjuerna utförda med aktörer på Ungdomens hus
1. Berätta om er verksamhet och aktiviteterna ni bedriver på Ungdomens hus.
2. Vem är er målgrupp? Vilka kommer på era aktiviteter? Beskriv ålder- och könsfördelning.
3. Har era deltagare en relation till området t ex bor/jobbar här?
4. Hur är ni organiserade? I förening, enskild firma eller annat?
5. Vad kostar det att delta i era aktiviteter?
7. Hur upplever ni lokalerna där ni bedriver era aktiviteter?
8. Hur ser ni på er verksamhet framåt sett i relation till Ungdomens hus?
9. Har du/ni någon annan fråga eller kommentar kopplad till er verksamhet på Ungdomens
hus?
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Bilaga 5: Förteckning över lokalerna med bilder
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Bilaga 6: Tillgängligheten
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Bilaga 7: Exempel på barnkonsekvensanalys från Barnombudsmannen
1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja o Nej o
Kommentarer:
2. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter
beaktas?
Ja o Nej o
Kommentarer:
3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?
Ja o Nej o
Kommentarer:
4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?
Ja o Nej o
Kommentarer:
5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars
behov?
Ja o Nej o
Kommentarer:
Från <https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/pejling-dialog/det-har-kandu-gora/barnkonsekvensprovningar/barnchecklista>
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