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Sammanfattning

Kulturnämnden har 2020-03-25 beslutat om utredningsdirektiv för framtagande av en tioårig
utvecklingsplan för spridning av allaktivitetshusmodellen. Planen pekar ut vilka geografiska
områden som ska prioriteras under en tioårsperiod och utgår från ett barnrättsligt perspektiv.
Utgångspunkten är de barn, unga och vuxna Malmöbor som står längst ifrån att få sina
rättigheter tillgodosedda och de delområden där de socioekonomiska utmaningarna är stora.
Utvecklingsplanen föreslår att inom en 1–6 årsperiod i första hand nyetablera ett allaktivitetshus
i Rosengård, i något av delområdena Törnrosen, Persborg, Herrgården eller Örtagården.
Därefter bör nästa allaktivitetshus placeras i sydöstra Malmö, i något av delområdena
Augustenborg, Södra Sofielund, Heleneholm eller Almhög. Utvecklingsplanen pekar ut
ytterligare prioriterade områden inom en 7–10 årsperiod och har tagits fram i samverkan med
grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner utvecklingsplanen för spridning av allaktivitetshusmodellen i
Malmö.
2. Kulturnämnden beslutar vartannat år om revidering av utvecklingsplanen med start år
2023.
Beslutsunderlag
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Ärendet

Vid kulturnämndens sammanträde 25 mars 2020 fick kulturförvaltningen ett utredningsdirektiv
(KN-2019-5503) om att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för spridning av
allaktivitetshusmodellen i Malmö. Utvecklingsplanen indikerar vilka geografiska områden som
ska prioriteras under en tioårsperiod och utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter
med särskilt fokus på barns rätt till kultur. Planen har tagits fram i samverkan med
grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen, där nuläge och framtida behov har diskuterats
vad gäller till exempel utbyggnad av fritidsgårdar, utveckling av föreningsdrivna mötesplatser och
grundskolor.
I utvecklingsplanen pekas geografiska områden ut för prioritering vid nyetablering, men inte
specifika skolor. Planen föreslår en nyetableringstakt om ett nytt allaktivitetshus vart tredje år,
under förutsättning att budgetförstärkning sker. Kulturnämnden fattar beslut om budget och i
vilket delområde nyetablering ska ske. Utgångspunkten för prioriteringen är inte en jämn
geografisk spridning i hela Malmö, utan spridningen av allaktivitetshusmodellen fokuserar på de
barn, unga och vuxna Malmöbor som står längst ifrån att få sina rättigheter tillgodosedda och de
delområden där de socioekonomiska utmaningarna är stora.
Utvecklingsplanen föreslår att inom en 1–6 årsperiod i första hand nyetablera ett allaktivitetshus
i Rosengård, i något av delområdena Törnrosen, Persborg, Herrgården eller Örtagården.
Därefter bör nästa allaktivitetshus placeras i sydöstra Malmö, i något av delområdena
Augustenborg, Södra Sofielund, Heleneholm eller Almhög. Utvecklingsplanen pekar ut
ytterligare prioriterade delområden inom en 7–10 årsperiod. Eftersom Malmös demografi och
infrastruktur ständigt förändras är det svårt att i nuläget avgöra vilket delområde som då
kommer att vara i störst behov av nyetablering. Därför finns ännu ingen prioritetsordning
mellan dessa delområden, utan den tas fram i den kontinuerliga revideringen av
utvecklingsplanen.
Efter övergripande beslut i kulturnämnden om i vilket delområde nyetablering ska ske bestäms i
dialog med grundskoleförvaltningen på vilken specifik skola allaktivitetshuset ska startas. Vilken
skola i ett område som är bäst lämpad kommer att avgöras genom fördjupade områdesanalyser
där områdenas och skolornas olika förutsättningar, t.ex. grundskoleförvaltningens långsiktiga
planering i området och lämpliga lokaler, kommer att vägas in.
Barn och unga, såväl på skolan där det nya allaktivitetshuset ska starta som i de befintliga
verksamheterna, ska vara delaktiga i planering av innehåll och aktiviteter. Deras åsikter ska tas till
vara och tillmätas betydelse vid vuxnas avvägningar och beslut i utformningen av den nya
verksamheten i linje med förvaltningens pågående utvecklingsarbete kring barnrätt.
Utvecklingsplanen är bifogad till ärendet.
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