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Sammanfattning

Kulturnämnden har ställt sig positiv till att kvarteret Härbärget skulle kunna vara en lämplig
plats för utveckling av sammanknutna kulturella mötesplatser med lokal förankring. Dessutom
uttrycktes en vilja att undersöka möjligheten till gränsöverskridande verksamheter i kvarteret
Härbärget, med specifik utgångspunkt i barn och ungas behov och genom nytänkande, samskapande, kunskapsutbyte och inspiration. Detta behöver ske i dialog och samverkan med aktörer
såväl inom staden som med externa parter. I ärendet föreslås att utgångspunkt för detta arbete
ska vara ett folkbibliotek som är en verksamhet som attraherar många olika grupper och har låga
trösklar.
För att möjliggöra en biblioteksetablering i kvarteret Härbärget och inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Embassy of Sharing behöver ambitionen och processen genom detta inriktningsbeslut förankras och godkännas.
Utöver detta behöver ändringar i gällande Lokalbehovsplan 2021–2035 för biblioteken i Malmö
göras för att möjliggöra en tidigareläggning av en biblioteksetablering i Hyllie.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta att:



Godkänna inriktningsbeslut samt ambitionen och process för en biblioteksetablering i
kvarteret Härbärget i Hyllie
Godkänna en ändrad inriktning i Lokalbehovsplan 2021–2035 för biblioteken i Malmö
som möjliggör en tidigarelagd biblioteksetablering i kvarteret Härbärget i Hyllie

Beslutsunderlag



Förslag till beslut

Beslutsplanering

SIGNERAD

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-03-01
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-03-09
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-03-18
Kulturnämnden 2021-03-30
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Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Dagens och framtidens mötesplatser formas i samklang med samhällets förändringar, medborgarnas behov samt med uppdraget att arbeta för demokratins utveckling.
Folkbiblioteken har sedan länge en funktion att verka som mötesplatser där människor träffas
oavsett bakgrund, ålder och kön. Biblioteken är på detta sätt unika som kulturinstitutioner och
lämpar sig väl för ett utvecklingsarbete likt det som efterfrågas i Hyllie. Ett bibliotek kan också
fungera som plattform för de gränsöverskridande samarbeten med utgångspunkt i barns och
ungas behov som är viktiga nu. Kulturnämnden har i Lokalbehovsplan 2021-2035 för biblioteken i Malmö identifierat Hyllie som ett prioriterat område för nybyggnation av bibliotek. Hyllie
är ett tillväxtområde med många barn och unga som i dagsläget saknar ett folkbibliotek men
även andra trygga mötesplatser där man både kan ta del av och själv utöva kultur.
Ett nytt bibliotek i Hyllie tar sin utgångspunkt i Malmöbornas behov och bygger på samverkan
och ett utforskande av ny verksamhet, både mellan kulturförvaltningen institutioner, övriga förvaltningar, civilsamhälle och det fria kulturlivet. Ett stort fokus kommer att läggas på barn och
unga i området inkluderat närliggande Holma och Kroksbäck. Fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen har ett uppdrag att tillsammans utveckla nya mötesplatser för unga vuxna i Malmö, här kan Hyllie vara en plattform att framåt skapa något gemensamt. I nuläget bor ca 12000 barn och unga i ålder 0-29 år i området, och utifrån Stadsbyggnadskontorets beräkningar förväntas åldersgruppen i området växa med 22% 2025 och 34%
2030. Hela området beräknas växa befolkningsmässigt med 50% från 2019 till 2030.
Ambitionen är att verksamheten växer fram i en undersökande, experimenterande och behovsorienterad process som tar sin utgångspunkt i barn och ungas faktiska behov, genom t.ex barnkonsekvensanalyser och inkluderande processer med barn och unga i området.
Målbilden är att biblioteket över tid utvecklas till både storlek och personaltäthet som kontinuerligt möter behoven i ett fullt utbyggt Hyllie.
Visionen kring en biblioteksetablering i kvarteret Härbärget i Hyllie bygger även vidare på de
framgångsrika koncept som utvecklats på Krut och Garaget, där den röda tråden är delaktighet,
delning och inkludering. Ett nytt bibliotek i Hyllie ska vara flexibelt, samskapande, relevant och
tillgängligt. Detta görs med kompetent och nätverksbyggande personal som agerar som möjliggörare.
Processen för att etablera ett nytt bibliotek med en mötesplats för unga i Hyllie förväntas ske i
två steg. I första steget ska ett bibliotek etableras på en yta om cirka 600 kvadratmeter (beräknas
vara på plats 2023) för att sedan växa ut till en yta om cirka 2000 kvadratmeter (beräknas vara på
plats 2025). När biblioteket är helt på plats beräknas den totala ytan uppgå till cirka 2600 kvadratmeter. Ytan ska delas och samverkas med andra verksamheter i kulturförvaltningen men även
med andra förvaltningar i staden. Biblioteken i Malmö kommer att vara huvudman för verksamheten och hur samverkan ska gå till och kommer att se ut är en del av den framtida processen i utvecklingen av det nya biblioteket.
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Platsen är tänkt att vara en del av Embassy of Sharing och ska därför aktivt delta, medverka och
utforska de samarbeten som kommer att växa fram i konceptet, tillsammans med de samarbetspartners som ska driva projektet och platsen och i nära samarbete med såväl civilsamhället som
andra förvaltningar.
Enligt Lokalbehovsplan 2021-2035 för biblioteken i Malmö är en biblioteksetablering i Hyllie
inte planerad förrän 2029. Behovet av ett bibliotek i området är redan idag stort och området
växer fort. Därför behöver en tidigareläggning av etableringen möjliggöras genom en ändring av
den gällande lokalbehovsplanen. En revidering av planen kommer att ske i samband med den
årliga lokalbehovsplanen som beslutas i Kulturnämnden augusti 2021.
En etablering av ett bibliotek i kvarteret Härbärget i Hyllie innebär att Kulturförvaltningen behöver äska om medel för en utökning av förvaltningens ramfinansiering. Ambitionen är att gå
upp med ett äskande till Kommunfullmäktige innan utgången av 2021. Tidplanen för äskandena
är dock avhängig hur processen för etableringen enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU)
fortskrider.
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Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

