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Sammanfattning

För att sprida allaktivitetshusmodellen i staden ska en plan med framtida prioritering tas fram.
Kulturnämnden föreslås därför ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig
utvecklingsplan för allaktivitetshusen i Malmö. Utvecklingsplanen ska indikera vilka geografiska
områden som ska prioriteras under en tioårsperiod.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta:
1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för
spridningen av allaktivitetshusmodellen i Malmö.
2. Uppdraget ska återrapporteras till kulturnämnden senast i november 2020.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-12-19
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-03-03
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-03-12
Kulturnämnden 2020-03-25
Kulturnämnden 2020-11-24
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen

SIGNERAD

2020-03-04

Bakgrund
Genom trygga, kostnadsfria aktiviteter bidrar allaktivitetshusen till ett hållbart, jämlikt och
mindre segregerat lokalområde. Allaktivitetshusmodellen är områdesbaserad och lokaliserad i
skolans lokaler vilket innebär ett effektivt lokalanvändande. I modellen ingår också samverkan
och samarbete med förvaltningar, civilsamhälle och andra viktiga aktörer på platsen. Ett
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barnrättsligt perspektiv genomsyrar hela arbetet och modellen har vuxit fram genom ett
långsiktigt, tillitsbaserat arbetssätt.
Ärendet

Utvecklingsplanen ska ge förslag på hur en spridning av allaktivitetshusmodellen bäst ska ske i
Malmö genom att visa vilka geografiska områden som bör prioriteras vid en nyetablering av
allaktivitetshus under ett tioårsperspektiv. Ett barnrättsligt perspektiv ska genomsyra hela
utredningen. Den ska utföras i samverkan med grundskoleförvaltningen, fritidsförvaltningen
samt kulturförvaltningens verksamheter. Den ska också ta hänsyn till civilsamhälle och andra
aktörer som kan bidra till arbetet. Det ska göras en kartläggning av nuläget och framtida behov
hos berörda verksamheter inom kulturförvaltningen och andra förvaltningar i Malmö stad,
exempelvis utbyggnad av fritidsgårdar och grundskolor samt ta hänsyn till relevanta ideella eller
föreningsdrivna mötesplatser med geografisk placering i Malmö. Utredningen ska tydliggöra
kostnader för allaktivitetshusmodellen, framgångsfaktorer samt utmaningar. En beskrivning av
delaktigheten med barn och unga vid nyetablering ska ingå samt hur ansvaret för verksamheten
kan fördelas mellan berörda förvaltningar.
Utredningen ska utgå från:
Kommunfullmäktigemålen 2020
Kulturnämndens mål för 2020
FN:s konvention om barnets rättigheter
Malmö stads befolkningsprognos samt socioekonomiska förhållanden i Malmös olika stadsdelar
Övriga relevanta Malmö stads planeringsdokument exempelvis Malmö stads översiktsplan mm
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