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KN-2021-2515
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt förslag till Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal
(IOP) för Kraftsamling Herrgården till kulturnämnden, för yttrande om nämndens åtaganden i
avtalet. Ärendet ska därefter tas upp för beslut i kommunstyrelsen.
Avtalet gäller en formalisering av samverkan inom Kraftsamling Herrgården, en verksamhet
som bedrivs gemensamt av flera ideella organisationer, Malmö Universitet samt kulturnämnden,
fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Kulturförvaltningen är genom Biblioteken i Malmö aktiv
part. Kulturförvaltningen bedömer att ett långsiktigt IOP-avtal kan stärka arbetet med social
hållbarhet i Malmö och föreslår att avtalet godkänns.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner förslag till Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) om
Kraftsamling Herrgården för perioden 2021-2023 samt de åtaganden som enligt avtalet
åvilar kulturnämnden.
2. Kulturnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt förslag.
Beslutsunderlag
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Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-05-17
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-05-25
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-06-03
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Bakgrund Kraftsamling Herrgården
Kraftsamling Herrgården är ett samarbete mellan parter inom offentlig och idéburen sektor med
fokus på området Herrgården i Rosengård. Initiativet togs 2013 av Rädda Barnen, Internationell
Människohjälp (IM) och Malmö stad och samarbetet har under åren omfattat en rad olika organisationer. Under de senaste åren har bland annat Tillsammans i förening och Malmö Universitet
(Urbana studier) tagit en aktiv roll. Rosengård Folkets hus har också tillkommit.
Herrgården är ett område med stora sociala utmaningar och syftet med samarbetet är att genom
kunskapsallianser bidra till en socialt hållbar utveckling, jämlika livsvillkor och en jämlik hälsa, i
linje med Malmökommissionens rekommendationer. I detta ingår bl a att stärka delaktigheten i
fritids- och kulturlivet.
Malmö stad är huvudfinansiär av verksamheten, genom bidrag från kommunstyrelsen till Rädda
Barnen för en samordnartjänst. Fritidsnämnden ger bidrag till Tillsammans i förening för andra
insatser.
Kulturförvaltningen deltar som part i samarbetet med ansvar för mötesplatsen/lokalen Varda,
vilket hanteras genom Biblioteken i Malmö (BiM). Rosengårdsbiblioteket är representerade i
Kraftsamling Herrgårdens samverkansplattform. Rosengårdsbiblioteket övertog driften av Varda
från arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Dessförinnan disponerades lokalen av stadsdelsförvaltning Rosengård respektive stadsområdesförvaltning Öster. Lokalhyran bekostas enligt en
tidigare överenskommelse gemensamt av fastighetsägare i området (MKB, Contentus och Victoria Park).
Förslag om Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP)
Rädda Barnen ansökte 2019 om bidrag från kommunstyrelsen för Kraftsamling Herrgården för
en treårsperiod (STK-2019-1512). Kommunstyrelsen beslutade att ge bidrag för 2020 och gav
samtidigt stadskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) över en längre tid.
Ett IOP kännetecknas av:
1)
Partnerskapet är ett samarbete mellan en eller flera offentliga aktörer och en eller flera idéburna aktörer i välfärden.
2)
Det syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål.
3)
Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar med resurser.
I ärendet bifogas förslag till IOP för Kraftsamling Herrgården som beskriver ett ömsesidigt åtagande för driften. Avtalsparterna är Rädda Barnen, Tillsammans i Förening (TiF), Malmö Uni-
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versitet, kommunstyrelsen, fritidsnämnden och kulturnämnden. Avtalet föreslås gälla mellan
2021–2023, med möjlighet till förlängning på två år. Förslaget är framtaget i dialog mellan parterna under hösten 2020 och våren 2021. Även arbetsmarknads- och socialförvaltningen har
deltagit i dialogen, men är inte part i avtalet.
Stadskontoret framhåller att denna form av IOP mellan flera nämnder och ideella parter samt
Malmö Universitet är något nytt, som inte prövats tidigare i Malmö stad. Stadskontoret menar
att samarbetet i är linje med intentionerna i Malmökommissionens rapport och i Överenskommelsen Malmöandan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö. Vidare att ett IOP-avtal
om Kraftsamling Herrgården kan bidra till måluppfyllelse av flera kommunfullmäktigemål, bland
annat ”trygghet och delaktighet” och att ”Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och
minska riskfaktorer i barns och ungas livsmiljöer”.
Sammanfattning av innehållet i avtalet
Syftet är att verka för att Herrgården och Rosengård ska vara en välkomnande, trygg och attraktiv del av Malmö och att:
 Stärka barn och ungas rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.
 Stärka lokala Malmöbors egenmakt och öka möjligheterna att påverka i frågor som rör
området och dess utveckling.
Målgruppen är Malmöbor och aktörer i Rosengård med särskilt fokus på Herrgården.
Partnerskapet omfattar följande verksamhet:
 En långsiktig närvaro, samverkan och samordning med fokus på områdesutveckling.
 Stöd för lokal organisering och egenmakt
 Mötesplatsutveckling (avser Varda)
 Stöd till barn- och ungas utveckling och fritid (bland annat sommarlovsverksamheten
Bästa Sommaren och aktiviteter på Varda)
Den samlade budgeten uppgår till 666 000 kr för 2021 (5 månader fr o m 1/8), 1 157 500 kr för
2022 och 1 185 200 kr för 2023. Huvuddelen av kostnaderna finansieras av kommunstyrelsen
och fritidsnämnden.
Kulturförvaltningens ekonomiska åtagande avser driftkostnader för mötesplatsen Varda, med
50 000 kr för perioden aug-dec 2021 och 100 000 kr per år för 2022 och 2023. Kostnaden inryms i befintlig budget för Rosengårdsbiblioteket. Hyran för lokalen betalas, liksom tidigare, av
fastighetsägare i området.
Kulturförvaltningens bedömning
Kulturförvaltningen är genom Rosengårdsbiblioteket en aktiv part i samarbetet Kraftsamling
Herrgården. Kulturförvaltningens engagemang i mötesplats Varda gäller bland annat ”Bästa
sommaren” och möjligheterna att nå barn och unga som annars har begränsade möjligheter att
delta i kulturaktiviteter. Samverkan med andra parter är en förutsättning för verksamheten.
Genom öppna och inkluderande möten med Malmös barn, unga och vuxna ska kulturnämndens
verksamheter skapa förutsättningar för alla Malmöbors delaktighet i stadens kulturliv.
Kulturförvaltningen har ett uppdrag att arbeta kompensatoriskt och erbjuda likvärdiga möjligheter att ta del av kultur i hela Malmö. I linje med det sker bland annat en större satsning på att renovera och bygga till Rosengårdsbiblioteket och inom stadsdelen Rosengård driver förvaltningen
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också Allaktivitetshuset på Apelgårdsskolan. Det långsiktiga samarbetet inom Kraftsamling
Herrgården och mötesplats Varda är ett värdefullt komplement.
Att pröva en ny form av förvaltningsövergripande IOP-avtal kan bidra att utveckla Malmö stads
samverkan med idéburen sektor och med Malmö Universitet. Mot slutet av avtalsperioden bör
en utvärdering göras, för att bedöma om denna form av IOP är ändamålsenlig och bör tillämpas
mera allmänt.
Kulturförvaltningen och föreslår att kulturnämnden godkänner förslag till Idéburet Offentligt
Partnerskapsavtal (IOP) om Kraftsamling Herrgården för perioden 2021-2023 samt de åtaganden som enligt avtalet åvilar kulturnämnden.
Kulturnämndens ekonomiska åtaganden enligt avtalet består av ett fortsatt ansvar för befintliga
driftkostnader för mötesplats Varda, inom ramen för Rosengårdsbiblioteket.
Ansvariga

Vera Lazarevic Avdelningschef
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

