Kommunfullmäktige

Handling 2021 nr 204

Yttrande över motion av Daniel Bernmar (V)
om att bygga fler allaktivitetshus
Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Den av Daniel Bernmar väckta motionen avslås.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från V och MP
den 8 oktober 2021 om att tillstyrka motionen. Vidare yrkade Karin Pleijel (MP) avslag
på övriga yrkanden.
Jonas Attenius (S) yrkade bifall till yrkande från S den 13 oktober 2021 och avslag på
övriga yrkanden.
Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 10 september 2021 om att
avstyrka motionen.
Jessica Blixt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 29 september 2021.
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade att motionen skulle avstyrkas.
Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att avstyrka motionen.
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Representanterna från M, L, C och KD antecknade som yttrande en skrivelse från
den 11 oktober 2021.

Göteborg den 13 oktober 2021
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Kommunstyrelsen

Yttrande
2021-10-11

M, L, C, KD

Yttrande angående - Motion av Daniel Bernmar
(V) om att bygga fler allaktivitetshus
Biskopsgården är ett av Göteborgs sex särskilt utsatta områden. För att vända
utvecklingen krävs en långsiktig och uthållig planering. Det programarbete som
inleddes 2020 för att utveckla stadsdelen och där ett flertal nämnder och bolag är
involverade är en väsentlig del i det arbetet. Som en viktig del i programmet ingår
att säkra tillgången på lokaler för föreningslivet i samverkan med skolor och
civilsamhälle. Stadsbyggnadskontoret har redan föreslagit bland annat att planera
för en kultur- och idrottsarena i programområdets nordvästra del och ett arbete
pågår i Byggnadsnämnden med att arbeta in det förslaget i den nya
programhandlingen för området.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2021-10-13

S

Yrkande angående motion om allaktivitetshus
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Byggnadsnämnden får, tillsammans med andra berörda nämnder och bolag, i uppdrag att säkerställa
tillgången till lokaler för föreningsliv och civilsamhälle i det pågående arbetet med ett program för
Biskopsgården.
2. Socialnämnderna får, tillsammans med andra berörda nämnder och bolag, i uppdrag att kartlägga
behovet av lokaler för föreningsliv och civilsamhälle i Göteborgs stadsområden.
3. I övrigt anse motionen besvarad.

Yrkandet
Ett tydligt mål för Göteborgs stadsutveckling är att skapa mer levande och attraktiva stadsmiljöer i
hela staden. En förutsättning för det är staden förmår skapa underlag för folkliv, handel, möten och
kultur i alla stadsdelar. En avgörande komponent i en sådan utveckling är tillgängliga
verksamhetslokaler, av olika storlekar och med ändamålsenlig hyressättning, för såväl ideella som
kommersiella aktörer. Mycket talar för att såväl tillgången på lokaler som användningen av de lokaler
som finns kan förbättras avsevärt, inte minst i stadens utvecklingsområden. Nya bostadsprojekt
innehåller ofta få lokaler och de gamla lokaler som finns omvandlas i många fall till bostäder av såväl
privata som offentliga fastighetsägare. Levande stråk och lokaler som står öppna under kvällar och
helger ökar känslan av trygghet för förbipasserande och närboende. Tillgången till lokaler för
kulturella, ideella och kommersiella verksamheter kräver ett helhetsgrepp om stadsutvecklingen.
Det pågår för närvarande ett programarbete för att utveckla Biskopsgården som stadsdel, där flera
förvaltningar och bolag är delaktiga. Att säkra tillgången på lokaler för föreningslivet och
civilsamhället är förstås en helt avgörande fråga i det arbetet. Vi vill därför ge byggnadsnämnden,
tillsammans med andra berörda nämnder och bolag, i uppdrag att säkerställa tillgången till lokaler för
föreningsliv och civilsamhälle i det pågående arbetet med ett program för Biskopsgården.
Det är också viktigt att få en uppdaterad bild av hur behovet ser ut i olika stadsdelar vad gäller
tillgången till lokaler för föreningsliv och civilsamhälle. Vi vill därför ge socialnämnderna i uppdrag
att kartlägga detta.

Kommunstyrelsen

Yrkande

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet)

2021-10-08

Ärende 3.6

Yrkande angående – Motion av Daniel
Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Motionen bifalls

Yrkandet

Brist på lokaler för olika typer av kulturaktiviteter, evenemang och möten upplevs som
stor i många delar av staden. Därför föreslås i motionen att kulturnämnden ska utreda hur
behovet av allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses samt att kartlägga behovet
av allaktivitetshus och föreslå lämpliga platser för nya. Motionen har remitterats till
idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnd Hisingen. Samtliga
remissinstanser tillstyrker motionen. Kulturnämnden bedömer dessutom att utredningarna
kan göras inom ram. Vi rödgrönrosa anser därför att motionen ska bifallas.
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Yrkande D
Kommunstyrelsen 2021-09-29
Ärende 3.2

Yrkande angående — Mo.on av Daniel Bernmar (V) om a8 bygga ﬂer
allak.vitetshus

Förslag .ll beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Kulturnämnden ges i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder kartlägga behov av
allaktivitetshus.
2. I övrigt anses motionen besvarad.

Mo.vering
Allaktivitetshus där invånarnas önskemål tas tillvara kan bli viktiga mötesplatser drivet av lokal
föreningsverksamhet och lokalt kulturliv. Vi ser likt remissinstanserna positivt på att behov av
allaktivitetshus utreds inklusive förutsättningar och möjligheter för genomförande. Möjligheter i
stadens befintliga lokalbestånd bör i första hand beaktas inklusive att bättre nyttja befintliga lokaler
över hela dygnet. Innan behoven och möjligheterna är utredda bör inte antalet allaktivitetshus anges
eller enskilda platser pekas ut.

Sid 1

Kommunstyrelsen

Yrkande
2021-09-10
Ärende 3.1

Yrkande angående – Motion av Daniel
Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Avslå motionen.

Yrkandet

Det finns minst 4 folkets hus i Göteborg, Hammarkullen 1, Backa, Fräntorps folkets hus 2
och Folkets hus på Järntorget 3. Vidare har vi ett stort antal bibliotek i vår stad.
Vi har minst 8 kulturhus i Göteborg. Frölunda kulturhus 4, Axelhuset 5,Oceanen 6,
Mötesplats-Kulturhus för seniorer i centrum, Frilagret 7, Alfons Åbergs Kulturhus 8,
Kulturhuset Kåken 9, Kulturhuset i Angered 10.
Det finna alltså redan många möjligheter att hyra lokaler. Vi har även många skolor i
Göteborg som står tomma på kvällarna. Det finns här stor potential att utnyttja dessa för
föreningsverksamhet.
Vi har ett stort antal stiftelser som delar ut pengar till föreningar för att stötta dess
verksamhet. Till slut har vi även aktivitetsbidraget. 11
Slutsatsen blir att det redan satsas stora summer av skattebetalarnas pengar på kultur och
föreningsaktiviteter och att behovet av föreningslokaler redan är tillgodosett.
SD anser att Staden Göteborg måste prioritera sin kärnverksamhet och i nuläget är det
inte klokt att prioritera fler allaktivitetshus.

Folkets Hus Hammarkullen – Hyr lokaler för möten, fester, studier och evenemang
Fräntorps Folkets Hus | Folkets hus och parker (frantorp.nu)
3
Folkets Hus Göteborg – Centrala och effektiva lokaler för konferenser
(folketshusgoteborg.se)
4
Frölunda kulturhus - Göteborgs Stad (goteborg.se)
5
Axelhuset - Göteborgs Stad (goteborg.se)
6
Oceanen
7
Startsida - Frilagret
8
Alfons Åbergs Kulturhus - Alfons Åbergs Kulturhus (alfonskulturhus.se)
9
Kulturhuset Kåken - Göteborgs Stad (goteborg.se)
10
Kulturhuset Blå Stället - Göteborgs Stad (goteborg.se)
11
Aktivitetsbidrag - Göteborgs Stad (goteborg.se)
1
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-08-16
Diarienummer 0568/21

Handläggare
Hedwig Andrén
Telefon: 031-368 02 33
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se

Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga
fler allaktivitetshus
Motionen

Daniel Bernmar (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kulturnämnden uppdras
att i samarbete med berörda nämnder och styrelser utreda hur behovet av
allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses. Vidare att i samarbete med berörda
nämnder kartlägga behovet av allaktivitetshus där innehållet utformas av invånarna och
att föreslå minst två platser för nya allaktivitetshus.
Motionären menar att i många av Göteborgs eftersatta områden råder inte bara brist på
offentlig service utan deras behov av mötesplatser för lokal organisering och
kulturevenemang är inte tillgodosett. Behoven ser dock olika ut över staden och en
kartläggning behöver göras för att ta reda på vilka behov som finns och på vilka platser.
Motionären skriver att beslutet om att bygga Sjumilahallen togs därför att många invånare
i Biskopsgården engagerade sig för att få ett allaktivitetshus. Både föreningar och
privatpersoner efterfrågade lokaler för olika typer av aktiviteter. Motionären menar att
resultatet i istället blev en sporthall med några biytor, som kan bokas för mindre sällskap.
Behovet av lokaler är inte löst och behovet fortsatt stort för föreningslivet. Det visar
bland annat den inventering av kulturvärden som gjordes i Biskopsgården av
kulturförvaltningen 2019.
Det finns också initiativ i stadsdelen att skapa ett nytt kombinerat kultur- och idrottshus
eftersom Sjumilahallen inte fick den funktion som det var tänkt. Därmed blir frågan om
Sjumilahallen och kulturlokaler i Biskopsgården åter aktuell.

Remissinstanser

Motionen har remitterats för yttrande till idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden
och socialnämnden Hisingen. Remissinstansernas svar är framgår i nedanstående tabell.

Remissinstans

Beslut

Kommentar

Idrotts- och
föreningsnämnden

Tillstyrker

Nämnden ser positivt på
motionens förslag om att utreda
behovet av så kallade
allaktivitetshus över staden.

Översänder förvaltningens
tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som eget
yttrande.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

Ett samordnat arbete med att
utreda behov, förutsättningar och
möjligheter för mötesplatser är en
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förutsättning för att möta
medborgarnas önskemål på ett
sammanhållet sätt.
Kulturnämnden

Tillstyrker

En utredning av ett
allaktivitetshus i Biskopsgården
samt en kartläggning av behov av
allaktivitetshus i andra delar av
staden kan utgöra ett först steg i
en mer jämlik tillgång till
mötesplatser och arenor för att ta
del av och delta i kultur.
Nämnden vill samtidigt betona
vikten av att identifiera och bygga
på redan pågående arbete,
kunskap och samverkan för att
kunna urskilja rätt prioriteringar.

Socialnämnd
Hisingen

Tillstyrker

Nämnden betonar vikten av
kartläggning och att etablering av
allaktivitetshus med fördel görs i
samverkan med lokala aktörer,
som exempelvis bostadsbolag och
medborgarkontor, för att
säkerställa en långsiktig drift,
samt för att undvika parallella
spår vad det gäller lokala
pågående processer som
angränsar till uppdraget.

Protokollsanteckning M
och L.

Nämnden anser ej att antalet
allaktivitetshus behöver fastställas
innan kartläggning av behovet är
genomförd.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kulturnämnden bedömer att de två utredningar som motionen föreslår delvis kan hanteras
inom befintlig ram, men förutsätter att utredningarna genomförs tillsammans med andra
berörda nämnder och bolag.
En bedömning och beräkning av ekonomiska konsekvenser av en etablering av
allaktivitetshus är, innan genomförd utredning och kartläggning, inte möjligt att redovisa
i detta läge.
Etableringen av allaktivitetshus kommer att innebära en kostnad för de parter som ska stå
för ägandeskap och drift av lokalerna, men även vad det gäller samordning av de
aktiviteter invånarna vill arrangera.
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Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Motionen pekar på problematiken och har fokus på jämlikhet utifrån perspektivet att det i
många av Göteborgs åsidosatta områden råder brist på både offentlig service och behov
av mötesplatser för lokal organisering och kulturevenemang samt att behoven är olika i
staden.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör

Bilagor:

1.
2.
3.
4.

Motionen
Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2021-05 25 § 73
Kulturnämndens handlingar 2021-06-21 § 150
Socialnämnd Hisingens handlingar 2021-06-15 § 157
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Kommunfullmäktige

Handling 2021 nr 47

Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga
fler allaktivitetshus
Beslutet om att bygga Sjumilahallen togs därför att många engagerade invånare i
Biskopsgården drev på för att få ett allaktivitetshus. Både föreningar och privatpersoner
efterfrågade lokaler för olika typer av aktiviteter. Nu 10 år efter invigningen kan vi
konstatera att resultatet i istället blev en sporthall med några biytor som kan bokas för
mindre sällskap. Det som marknadsfördes som ett allt-i-ett-hus där invånarnas önskemål
togs tillvara blev istället en besvikelse och boende i området vittnar om att dom känner
sig lurade. Behovet av lokaler för föreningslivet är fortsatt stort. Det visar bland annat den
inventering av kulturvärden som gjordes i Biskopsgården av kulturförvaltningen 2019.
Föreningen ”Biblioteksvännerna i Biskopsgården” har startat ett projekt för att lyfta fram
det 60-tal föreningar som finns i Biskopsgården. Projektet finansieras av Delegationen
mot segregation och kommer bland annat innebära att en hemsida tas fram för att
tillgängliggöra föreningarna för alla invånare. Det finns också initiativ i stadsdelen att
skapa ett nytt kombinerat kultur- och idrottshus eftersom Sjumilahallen inte blev som det
var tänkt. Därmed blir frågan om Sjumilahallen och kulturlokaler i Biskopsgården åter
aktuell.
I många av Göteborgs eftersatta områden råder inte bara brist på offentlig service utan
deras behov av mötesplatser för lokal organisering och kulturevenemang är inte heller
tillgodosett. Behoven ser dock olika ut över staden och en kartläggning behöver göras för
att ta reda på vilka behov som finns och på vilka platser.
I det fortsatta arbetet måste erfarenheterna från byggandet av Sjumilahallen tas tillvara så
att inte samma misstag upprepas. Det är allvarligt att invånarna känner sig lurade efter en
process som syftade till att öka inflytandet och tillgodose behoven hos de boende. Därför
bör frågan om allaktivitetshus i Biskopsgården prioriteras och utredas i ett separat spår.
Efter att stadsdelsnämnderna lagts ner saknas självklara kontaktytor mellan boende runt
om i staden och tjänstepersoner och politiker. Det krävs därmed att ansvariga
facknämnder bygger upp kompetens och samarbetsytor för att hantera lokala frågor.
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

1. Kulturnämnden uppdras att i samarbete med berörda nämnder och bolag utreda hur
behovet av allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses.
2. Kulturnämnden uppdras att i samarbete med berörda nämnder kartlägga behovet av
allaktivitetshus där innehållet utformas av invånarna och föreslå minst två platser för
nya allaktivitetshus.

Daniel Bernmar (V)
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Idrotts- och föreningsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-05-25

§ 73, Diarienummer 0180/21
Yttrande till kommunstyrelsen över motion om att bygga fler
allaktivitetshus
Beslut

1. Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker motionen, med hänsyn till synpunkterna
i förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Idrotts- och föreningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som eget yttrande.

Handlingar

-Tjänsteutlåtande utveckling & ekonomistyrning, daterad 2021-04-16
-Bilaga 1, motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus

Protokollsutdrag skickas till
-Kommunstyrelsen
-Kulturnämnden
-Socialnämnden Hisingen

Dag för justering
2021-05-28

Vid protokollet
Sekreterare
Andrea Lindahl

Ordförande
Magnus Berntsson (KD)

Justerande
Bettan Andersson (V)

Göteborgs Stad idrotts- och föreningsnämnden, protokollsutdrag
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Idrotts- och föreningsförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-04-16
Diarienummer 0180/21

Handläggare
Ulrika Samuelsson
Telefon: 031-368 21 44
E-post: ulrika.samuelsson@ioff.goteborg.se

Yttrande till kommunstyrelsen över motion
om att bygga fler allaktivitetshus
Förslag till beslut

I idrotts- och föreningsnämnden
1. Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker motionen, med hänsyn till synpunkterna
i förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Idrotts- och föreningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som eget yttrande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt en motion av Daniel Bernmar (V) på remiss. Motionen
inriktar sig på att utreda behovet av allaktivitetshus.
Motionen innehåller två förslag till beslut i kommunfullmäktige. I huvudsak riktar sig
förslagen till kulturnämnden som föreslås få i uppdrag att i samarbete med berörda
nämnder och bolag, däribland idrotts- och föreningsnämnden:
1. Utreda hur behovet av allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses.
2. Kartlägga behovet av allaktivitetshus där innehållet utformas av invånarna och
föreslå minst två platser för nya allaktivitetshus.
Ärendet har sänts till idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden
Hisingen för inhämtande av synpunkter. Yttrande över remissen ska lämnas till
kommunstyrelsen senast 2021-06-30.
Förvaltningen ser positivt på motionens förslag om att utreda behovet av så kallade
allaktivitetshus över staden. Idrotts- och föreningsnämnden, idrotts- och
föreningsförvaltningen med flera nämnder och bolag får regelbundet förslag, idéer och
synpunkter från allmänhet och föreningsliv där behovet av mötesplatser tas upp.
Ett samordnat arbete med att utreda behov, förutsättningar och möjligheter för
mötesplatser är en förutsättning för att möta medborgarnas önskemål på ett sammanhållet
sätt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.
Göteborgs Stad, idrotts- och föreningsförvaltningen, tjänsteutlåtande
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Bedömning ur social dimension

Staden förändras och förtätas och behoven av mötesplatser är en fråga som engagerar
många medborgare och ges uttryck för i allt fler synpunkter från medborgare.
Motionen pekar på problematiken med att det i många av Göteborgs eftersatta områden
råder brist på både offentlig service och behov av mötesplatser för lokal organisering och
kulturevenemang och att behoven ser olika ut över staden. En kartläggning behöver göras
för att ta reda på vilka behov som finns och på vilka platser.
Frågan om dialog och inflytande i processerna behöver också utredas och tidigare
erfarenheter tas tillvara. Förvaltningen understryker vikten av en bred representation i
utredningarbetet genom att inkludera olika underrepresenterade grupper, blandade åldrar
och kön, organiserade, icke organiserade.
Idrotts- och föreningsförvaltningen bör, om beslut om utredning fattas, medverka i det
arbete enligt förslaget i motionen.

Samverkan

Ingen samverkan har skett med de fackliga organisationerna i ärendet.

Bilaga
1.

Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus.

Göteborgs Stad, idrotts- och föreningsförvaltningen, tjänsteutlåtande
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Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt en motion av Daniel Bernmar (V) på remiss. Motionen
inriktar sig på att utreda behovet av allaktivitetshus.
Motionen innehåller två förslag till beslut i kommunfullmäktige. I huvudsak riktar sig till
förslagen till kulturnämnden som föreslås få i uppdrag att i samarbete med fler berörda
nämnder och bolag, däribland idrotts- och föreningsnämnden utreda frågan om
allaktivitetshus. Yttrande över remissen ska överlämnas till kommunstyrelsen senast
2021-06-30.

Beskrivning av ärendet

Motionens utgångspunkt är att samordnat utreda hur behovet av allaktivitetsarenor i
Biskopsgården kan tillgodoses och att kartlägga behovet av allaktivitetshus där innehållet
utformas av invånarna och föreslå minst två platser för nya allaktivitetshus.
Motionens förslag och tidigare beslut från idrotts- och föreningsnämnden, 2020-09-22, §
121, 0401/20, Göteborgsförslag ID 897 ”Sikta skotten mot korgen”- Ett kombinerat
kultur- och idrottshus i Biskopsgården berör samma tema. Det lyfter behovet av
mötesplatser i staden och pekar på en övergripande otydlighet i hur staden kan möta
medborgarnas behov av mötesplatser, samlingslokaler, allaktivitetshus, och fritidsgårdar.
Förvaltningen bedömer att frågan är lämplig att utreda på det sätt som föreslås i
motionen.

Förvaltningens bedömning

Idrotts- och föreningsnämndens anläggningsinvesteringar omfattar inte allaktivitetshus i
den meningen motionen tar upp. Idrottshallar har primärt byggts för den organiserade
föreningsidrotten och för skolidrott. Initiativ till ett mer inkluderande koncept för
idrottshallar har kommit från Riksidrottsförbundet, ”Framtidens idrottshall”.
Många Göteborgsförslag är inriktade på frågor som idrotts- och föreningsnämnden
ansvarar för. Ett Göteborgsförslag behandlades 2020-09-22, ”Sikta skotten mot korgen”Ett kombinerat kultur- och idrottshus i Biskopsgården, (ID 897).
Förslaget avslogs med motiveringen att förslagets intention med ett kultur- och idrottshus
i Biskopsgården är bra, men att medel inte finns nominerade för innevarande
planperioden inom idrotts- och föreningsnämndens budget, och efter efterforskning, i
enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för göteborgsförslag, framgår att
finansiering heller inte finns inom kulturnämndens och grundskolenämndens budget.
En eventuell utredning enligt motionens intentioner behöver inkludera frågan om
huvudmannaskap och ansvar för den typanläggning motionen pekar på. Även behov,
förväntningar och vilka funktioner som avses tillgodoses behöver inkluderas i en
eventuell utredning. Likaså bör befintliga lokaler och byggnader som är eller kan vara
lämpliga för de syften motionen lyfter behöver inkluderas liksom investeringsutrymme.

Anders Ramsby

Lotta Lidén Lundgren

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef
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Kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av
Daniel Bernmar (V) om att bygga fler
allaktivitetshus
§ 150, 0323/21
Beslut

I kulturnämnden
1. Kulturnämnden tillstyrker motionens förslag att nämnden får i uppdrag att i
samarbete med andra berörda nämnder och bolag utreda hur behovet av
allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses.
2. Kulturnämnden tillstyrker motionens förslag att nämnden får i uppdrag att i
samarbete med andra berörda nämnder kartlägga behovet av allaktivitetshus där
innehållet formas av invånarna och föreslå platser, men kulturnämnden anser ej
att antalet allaktivitetshus behöver fastställas innan kartläggning av behov är
genomförd.
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Dag för justering
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Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-06-14
Diarienummer 0323/21

Handläggare
Clara Hansson
Telefon: 031-368 36 84
E-post: clara.hansson@kultur.goteborg.se
Stina Borrman
Telefon: 031-368 32 03
E-post: stina.borrman@kultur.goteborg.se

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av
Daniel Bernmar (V) om att bygga fler
allaktivitetshus
Förslag till beslut
I kulturnämnden

1. Kulturnämnden tillstyrker motionens förslag att nämnden får i uppdrag att i
samarbete med andra berörda nämnder och bolag utreda hur behovet av
allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses.
2. Kulturnämnden tillstyrker motionens förslag att nämnden får i uppdrag att i
samarbete med andra berörda nämnder kartlägga behovet av allaktivitetshus där
innehållet formas av invånarna och föreslå platser, men kulturnämnden anser ej
att antalet allaktivitetshus behöver fastställas innan kartläggning av behov är
genomförd.

Sammanfattning

Daniel Bernmar (V) har i kommunfullmäktige lagt fram en motion om att bygga fler
allaktivitetshus. Kommunstyrelsen har sänt motionen på remiss till ett antal nämnder,
däribland kulturnämnden, för yttrande senast 30 juni 2021.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kulturnämnden dels att i
samarbete med andra berörda nämnder och bolag utreda hur behovet av
allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses, dels att i samarbete med andra
berörda nämnder kartlägga behovet av allaktivitetshus generellt i staden.
Kulturförvaltningen kan konstatera att ett allaktivitetshus är något annat än ett
traditionellt kulturhus eller bibliotek. Det som många gånger efterfrågas är en lokal, där
det offentliga står för det juridiska ansvaret och hyreskontraktet utan övrig inblandning
kring verksamhetens innehåll. Kommunen ska snarare vara en möjliggörare som planerar
för ett långsiktigt hållbart erbjudande som svarar mot invånarnas behov av lokala
mötesplatser oavsett ålder och inriktning. Det breda anslaget, och att det offentliga tar ett
steg tillbaka i att styra innehållet till förmån för invånarnas initiativ, innebär att en
utredning rörande allaktivitetshus i Göteborgs Stad berör flera delar av stadens
organisation.
Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande

1 (9)

Sedan årsskiftet 2020/2021 har kulturnämnden som en av flera nämnder ett utökat
uppdrag inom befolkningsansvaret. I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att föra in
motsvarande ansvar och skrivningar i reglementena för ytterligare nämnder.
Sammantaget har därmed en stor del av Göteborgs Stads nämnder i uppdrag att bidra till
arbetet med kommungemensamma demokratifrågor utifrån sina respektive
verksamhetsansvar. Inom kulturförvaltningen pågår ett arbete med att definiera hur det
utökade uppdraget kan omhändertas. Genom att tillstyrka motionens förslag, med visst
förbehåll, föregår kulturnämnden till viss del det redan pågående arbetet. Dock ser
kulturförvaltningen att ett genomförande av de båda uppdragen som föreslås i motionen
kan stödja nämnden i att ta sig an det utökade ansvaret som anges i reglementet.
Kulturförvaltningen kan se att uppdragen dockar an väl med redan pågående arbete och
processer inom förvaltningen, exempelvis åtgärder inom Göteborgs Stads kulturprogram,
biblioteks- och kulturhusverksamheten och kulturförvaltningens medverkan i det
stadengemensamma arbetet Jämlik stad.
Kulturförvaltningen vill dock betona att frågan om organisatorisk placering inom staden,
av eventuella framtida allaktivitetshus, i nuläget är för tidigt att uttala sig om.
Kulturförvaltningens tolkning av de båda uppdragen som föreslås i motionen är
avgränsad till att utreda frågorna enligt det resonemang förvaltningen redovisar i
föreliggande tjänsteutlåtande. En förutsättning för att kulturnämnden ska ta sig an
uppdraget är medverkan från övriga berörda nämnder och bolag samt part som hanterar
stadens lokalförsörjningsprocess. Kulturförvaltningen kan se vissa möjligheter inom
pågående uppdrag och utvecklingsarbeten inom Göteborgs Stad för ett
gränsöverskridande sätt att ta ansvar för en eventuell etablering av allaktivitetshus.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kulturförvaltningen bedömer att de två utredningar som motionen föreslår kan hanteras
inom kulturnämnders befintliga ram. En förutsättning för uppdragens genomförande både
resultatmässigt men även ekonomiskt är att utredningarna genomförs tillsammans med
andra berörda nämnder och bolag.
En bedömning och beräkning av ekonomiska konsekvenser av en etablering av
allaktivitetshus är, innan genomförd utredning och kartläggning, inte möjligt att göra.
Etablering av nya allaktivitetshus/mötesplatser är avhängigt lokala behov. Förutom
antalet nya allaktivitetshus påverkas även stadens kostnader för verksamheten av
driftsform, organisering och omfattningen av stadens involvering och roll i ett
allaktivitetshus.

Bedömning ur ekologisk dimension

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Det finns en tydlig koppling mellan uppdragen som föreslås i motionen och arbetet som
bedrivs inom Jämlik stad. Motionen tar fasta på en brist på mötesplatser för lokal
organisering och kulturevenemang i Göteborgs eftersatta områden. Ett av de målområden
som lyfts fram i Göteborgs Stads jämlikhetsarbete tillika plan är hållbara och jämlika
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livsmiljöer. I planen framhålls behov av samverkan, samsyn och helhetsbild inom
stadsutveckling för att möjliggöra prioriteringar som bidrar till jämlik tillgång till hållbara
livsmiljöer. I stadens jämlikhetsarbete deltar kulturförvaltningen i samverkansforumet
Minska trångboddhetens effekter och en stor del kulturförvaltningens insats här handlar
om att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. En utredning och kartläggning
enligt motionens förslag bör vara väl förankrad i arbetet inom Jämlik stad och bygga på
den kunskap och samverkan som redan finns på plats. På så vis kan resultatet av
utredningarna även vara ett sätt att bidra tillbaka till arbetet inom Jämlik stad.
I motionen påtalas även att behoven kan se olika ut i olika delar av staden varför en
kartläggning föreslås. Centralt i en sådan kartläggning är att se till lokala förutsättningar
och invånarnas behov. I Biskopsgården finns ett föreningsliv som driver frågan om ett
allaktivitetshus och staden behöver i en utredning möta upp befintligt engagemang.
Samtidigt är det önskvärt att en kartläggning fångar in även oorganiserade invånares
behov för att få en så pass heltäckande bild som möjligt.
Även Göteborgs Stads kulturprogram och Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur
har ett jämlikhetsfokus för att Göteborg ska bli en stad där rätten till konst och kultur
tillgodoses likvärdigt. En utredning av ett allaktivitetshus i Biskopsgården samt en
kartläggning av behov av allaktivitetshus i andra delar av staden kan utgöra ett först steg i
en mer jämlik tillgång till mötesplatser och arenor för att ta del av och delta i kultur.
Kulturförvaltningen vill samtidigt betona vikten av att identifiera och bygga på redan
pågående arbete, kunskap och samverkan för att kunna urskilja rätt prioriteringar.

Bilaga

Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus.

Expedieras till
Kommunstyrelsen.
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Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler
allaktivitetshus till socialnämnd Hisingen, idrott- och föreningsnämnden samt
kulturnämnden för yttrande senast 30 juni 2021.

Beskrivning av ärendet

I motionen föreslås att kulturnämnden får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder
och bolag utreda hur behovet av allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses.
Dessutom föreslås att kulturnämnden i samarbete med berörda nämnder kartlägger
behovet av allaktivitetshus där innehållet utformas av invånarna och föreslår minst två
platser för nya allaktivitetshus.
I motionen beskrivs att Sjumilahallen i Biskopsgården, som invigdes för cirka tio år
sedan, inte motsvarat de förväntningar på ett allaktivitetshus som engagerade invånare
uttryckt behov av. Motionen lyfter fram ett ouppfyllt behov av lokaler från lokalt
föreningsliv och hänvisar bland annat till en inventering av kulturvärden i Biskopsgården
som kulturförvaltningen genomförde 2019. Vidare framhålls i motionen en brist på
mötesplatser för lokal organisering och kulturevenemang i många av Göteborgs utsatta
områden och att en kartläggning kan visa på vilka behov som finns på vilka platser.

Allaktivitetshus

Det finns utmaningar i att beskriva allaktivitetshus genom en tydlig och väl avgränsad
definition. Centralt är dock att ett allaktivitetshus har ett brett anslag och låga trösklar för
innehållsskapande och aktiviteter samt hög grad av inflytande bland berörda invånare.
En utblick till Stockholmsområdet och Malmö visar på variation i hur allaktivitetshus är
utformade och organiserade.
Allaktivitetshus i Stockholm och Malmö
Cyklopen i Högdalen, Stockholm är ett exempel på ett kulturhus som är helt brukarstyrt.
Sedan starten har verksamheten inte tagit emot några löpande bidrag från stat och
kommun. Föreningar driver aktiviteter i huset i en så kallad göra det själv-anda,
exempelvis filmvisning, svets-workshop och panelsamtal. Huset drivs genom stormöten
var tredje vecka som vem som helt får delta i och medlemskap sker genom att delta i
stormötena i ett par månader. Parallellt finns mindre grupper för till exempel bibliotek,
odling och konserter som går att delta i utan medlemskap.

I Sundbyberg finns två allaktivitetshus, vilka båda organisatoriskt ligger under kultur- och
fritidsnämndens ansvar. Det ena huset riktar sig till föreningar som kan hyra lokaler av
kommunen för olika aktiviteter såsom kulturevenemang, kurser och årsmöten. Här finns
ett café som dels är öppet för allmänheten, dels ordnar kaffe och mat till möten och
arrangemang. Ett andra allaktivitetshus, ett fritidscentrum, är under utveckling. Även
detta kommer att bygga på att skolor och föreningar bokar lokaler i förväg, men har som
ambition att även vara öppet för allmänheten vissa tider.
Det mest utvecklade konceptet kring allaktivitetshus finns i Malmö. Sedan 2011 har tre
allaktivitetshus startats, och så sent som i december 2020 beslutade kulturnämnden i
Malmö Stad om en tioårig utvecklingsplan i vilken det planeras för ett nytt hus var tredje
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år1. Gemensamt för Malmös allaktivitetshus är att de är placerad i skolans lokaler, samt
att de drivs av kulturförvaltningen i samverkan med grundskole- respektive
fritidsförvaltningen. De boendes behov och önskemål styr vilka aktiviteter som ska finnas
– idag erbjuds läxhjälp, språkundervisning, matlagning, dans, musik, drama, pyssel och
idrott på eftermiddagar, kvällar och helger. Tillsammans med kompensatoriska
verksamheter såsom bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar och fritidsaktiviteter på skoltid,
har Malmö genom allaktivitetshusen en jämn geografisk spridning i hela staden.
Modellen har därtill ett särskilt fokus på kvinnor, som i socioekonomiskt utsatta områden
sällan deltar i aktiviteter utanför hemmen.
Allaktivitetshusen i Malmö Stad verkar i befintliga skol- och idrottslokaler. I
utvecklingsplanen för 2021-2031 föreslås den fortsatta planeringen ingå i
grundskoleförvaltningens långsiktiga plan för området och därtill lämpliga lokaler. I
Malmö är modellen områdesbaserad och verkar i det mellanrum som tenderar att uppstå
mellan fackförvaltningars reglementen och uppdrag. Samverkan och samarbeten mellan
berörda förvaltningar, civilsamhälle och andra viktiga aktörer på platsen har varit en
förutsättning. Kulturförvaltningen ansvarar för driften av allaktivitetshusen och berörda
förvaltningar delar ansvaret för att samarbetet stärks och fungerar i det dagliga arbetet.
Genom att lokalisera allaktivitetshusen till de egna lokalerna uppstår inga hyreskostnader.
Personal- och aktivitetskostnader uppgår till omkring 3,5-4 miljoner kronor per år.
Förvaltningens kommentar kring definition av allaktivitetshus
Gemensamt för ovan exempel på allaktivitetshus är att det finns tillgång till en (oftast)
offentlig lokal men att innehållet, som utgår från invånarnas och lokalsamhällets
önskemål och behov, helt eller delvis är frikopplat från kommunal styrning.

Någon enhetlig definition av allaktivitetshus finns inte, men förvaltningen konstaterar att
det är något annat än ett traditionellt kulturhus eller bibliotek där kommunen har ett
betydligt större ansvar för och inflytande över öppettider, bemanning och innehåll. Det
som många gånger efterfrågas är en lokal, där det offentliga står för det juridiska ansvaret
och hyreskontraktet utan övrig inblandning kring verksamhetens innehåll. Kommunen
ska snarare vara en möjliggörare som (gemensamt) planerar för ett långsiktigt hållbart
erbjudande som svarar mot invånarnas behov av lokala mötesplatser oavsett ålder och
inriktning. I ett allaktivitetshus är innehållet föränderligt och beslutas genom
demokratiska processer där alla berörda har inflytande.
Kulturförvaltningen menar att staden står inför ett skifte, där människors vilja och
engagemang att göra saker tillsammans är det primära och innehållet är av mer
underordnad betydelse. Det traditionella kulturbegreppet utmanas, breddas och baseras på
människors egen syn på och definition av vad kultur är vilket stärker deras egenmakt.
Detta förhållningssätt skiljer sig något från hur kulturförvaltningen bedriver verksamhet
idag, och tänjer också gränserna för vad andra nämnder och bolag behöver definiera som
sina demokratiska uppdrag – vem ansvarar för invånarnas möjlighet att träffas och göra
saker tillsammans utifrån vad som är relevant och intressant för dem – aktiviteter som
stärker såväl demokratin som den sociala sammanhållningen och livsmiljön?

Utvecklingsplan för spridning av Allaktivitetshusmodellen 2021-2031. Kulturnämnden Malmö
Stad 2020-12-16.
1
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Det breda anslaget, och att det offentliga tar ett steg tillbaka i att styra innehållet till
förmån för invånarnas initiativ, innebär att en utredning rörande allaktivitetshus i
Göteborgs Stad berör flera delar av stadens organisation.

Pågående uppdrag och utvecklingsarbete i Göteborgs Stad

Som framgår av både motionen och förvaltningens tjänsteutlåtande är önskemål, behov
och tyvärr också besvikelsen bland invånarna i Biskopsgården både väl undersökta och
dokumenterade. Hur behovet av mötesplatser / allaktivitetshus ser ut i övriga staden
behöver undersökas närmare.
Göteborgs Stad nämnder och bolag är idag traditionellt organiserade och definierar sina
respektive politiska uppdrag utifrån reglementen och ägardirektiv. Arbets- och
beslutsprocesser är ibland ett hinder för att på ett nytänkande och gränsöverskridande sätt
ta ansvar för frågor som rör hela staden. Dock finns både kunskap om och goda exempel
på samarbeten med civilsamhället, där flertalet nämnder har lång erfarenhet av till
exempel idéburna offentliga partnerskap (IOP). De kommunala bostadsbolagen har
många gånger ett stort engagemang i lokalsamhället och driver tillsammans med de
boende olika typer av projekt kring till exempel trygghetsfrämjande och boenderelaterade
frågor. Därtill finns ett par samverkansuppdrag och utvecklingsarbeten i Göteborgs Stad
kring skolan som mötesplats och lokal- och stadsutvecklingsfrågor, vilka beskrivs nedan.
Skola som arena – mötesplatser för barn och vuxna
Skola som arena är ett arbetssätt där grundskolenämnden och socialnämnderna finansierar
koordineringen men genom samverkan bistår flera andra parter till innehållet. Parter som
ingår är skolan, kulturskolan, fritid och socialtjänst, näringsliv och idéburna
organisationer, fastighetsbolag, idrotts- och kulturföreningar och föräldragrupper. Det
övergripande syftet med Skola som arena är att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor.
Skolans lokaler används för att skapa en mötesplats för barn och vuxna utanför
lektionstid och parterna skapar tillsammans kostnadsfria aktiviteter. Modellen bedrivs på
olika ställen i prioriterade områden i Göteborg men utvecklas på olika sätt utifrån de
lokala förutsättningarna.
Pågående utveckling av lokal- och stadsutvecklingsfrågor
I mars 2020 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads program för lokalförsörjning
2020-2026, och i skrivande stund är förslag till riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan
och nämnders lokalbehovsplaner utsända på remiss till nämnder och bolag för yttrande
efter sommaren. Kulturförvaltningen bedömer att både lokalförsörjnings- och
lokalbehovsplanen kommer utgöra ett bra stöd för att identifiera mer omfattande
investerings- och lokalbehov i staden. Det hade dock varit önskvärt om
lokalförsörjningsprocessen utvecklades och även tog höjd för den typ av mindre
lokalbehov som motionen adresserar – en plats med låga trösklar för medborgarna att
kunna utöva sina demokratiska rättigheter såsom att mötas, samtala och utöva aktiviteter.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att
återuppta arbetet med att etablera en ny organisation inom stadsutveckling. Syftet är att
skapa en organisation som bidrar till en mer sammanhållen process – i såväl planering,
genomförande som förvaltning av staden. Kulturförvaltningen kan se att det finns
beröringspunkter mellan motionens förslag och ovan nämnda uppdrag, samt att det även
här finns möjligheter att både identifiera och utveckla nya arbetssätt och processer så att
stadens organisation har en beredskap för att ta sig an frågor likt de uppdrag som föreslås
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i motionen. Kulturnämndens medverkan i en kartläggning som föreslås i motionen
tillsammans med berörda nämnder och andra aktörer kan ses som en pilotverksamhet
inom området. För att det ska kunna ske behövs en brygga mellan kartläggningen av
behov av allaktivitetshus och uppdraget att etablera en ny organisation inom
stadsutveckling.

Göteborgs Stads nya nämndorganisation

Sedan årsskiftet 2020/2021 har grundskolenämnden, kulturnämnden och idrotts- och
föreningsnämnden med flera ett utökat uppdrag vilket är en följd av stadens nya
nämndorganisation.
Av nämndernas nya reglementen framgår att ”Nämnden ska utifrån sitt
verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom kommungemensamma
frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen
samt samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation skapa
förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden.”
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att föra in motsvarande ansvar och
skrivningar i reglementena också för byggnadsnämnden, fastighetsnämnden,
utbildningsnämnden och förskolenämnden med flera. Sammantaget har därmed en stor
del av Göteborgs Stads nämnder i uppdrag att direkt bidra till arbetet med
kommungemensamma demokratifrågor utifrån sina respektive verksamhetsansvar.
Inom kulturförvaltningen pågår ett arbete med att definiera hur det utökade uppdraget kan
omhändertas. Ambitionen är att redovisa ett förslag till kulturnämnden under hösten
2021. Genom att tillstyrka motionens förslag, med visst förbehåll, föregår kulturnämnden
till viss del det redan pågående arbetet. Dock ser kulturförvaltningen att ett genomförande
av de båda uppdragen som föreslås i motionen kan stödja nämnden i att ta sig an det
utökade ansvaret som anges i reglementet.
Kulturförvaltningen kan se att uppdragen dockar an väl med redan pågående arbete och
processer inom förvaltningen, exempelvis åtgärder inom Göteborgs Stads kulturprogram
samt biblioteks- och kulturhusverksamheten. Kulturförvaltningen ser också
beröringspunkter mellan föreslagna uppdrag och förvaltningens medverkan i det
stadengemensam arbetet Jämlik stad, särskilt inom målområde tre (Skapa hållbara och
jämlika livsmiljöer) och samverkansforumet Minska trångboddhetens negativa effekter.
Nedan redovisas förvaltningens bedömning utifrån respektive förslag till beslut i
motionen.
Motionens förslag: Kulturnämnden uppdras att i samarbete med berörda
nämnder och bolag utreda hur behovet av allaktivitetsarenor i Biskopsgården
kan tillgodoses.
Förvaltningen bedömer att redan genomfört arbete ger en god grund för fortsatt utredning
i frågan, exempelvis Kulturkonsekvensanalys Biskopsgården (kulturförvaltningen 2019)
och Program för Biskopsgården (stadsbyggnadskontoret fr. ca 2020). Hos socialnämnd
Hisingen finns kunskap om frågans historik och överblick av rapporter och projekt. Ett
behov hos civilsamhället och invånarna i stadsdelen av mötesplats/-er finns redan
dokumenterat. Kulturförvaltningens inventering av kulturvärden i Biskopsgården som
genomförde 2019 visar på att det saknas platser i Biskopsgården för en meningsfull fritid.
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En fortsatt utredning enligt uppdrag som föreslås i motionen kan tänkas bestå i en analys
av behovet och förslag till hur behovet skulle kunna omsättas i en mötesplats.
Hantering allaktivitetshus i området har en olycklig historik. Rapporten Västra Hisingen,
en mångfacetterad stadsdel vittnar om en besvikelse efter situationen kring Sjumilahallen
och att resultatet inte blev det många av invånarna ville ha, ett kulturhus med olika
aktiviteter. En utredning bör därför resultera i förslag till framtida driftsform av en
allaktivitetsarena/mötesplats/-er i Biskopsgården samt en redovisning av eventuella
möjligheter och hinder för en etablering. Utredningen kan på så vis ligga till grund för
fortsatt hantering av frågan inom Göteborgs Stad mot en etablering av
allaktivitetsarena/mötesplatser i Biskopsgården. Genom att kulturnämnden deltar i en
utredning av frågan finns möjlighet för kulturen att ta plats i utifrån invånarnas behov.
Förslagsvis deltar även socialnämnd Hisingen, grundskolenämnden, idrotts- och
föreningsnämnden, nämnden för konsument och medborgarservice och Bostadsbolaget i
utredningen. Kulturförvaltningen bedömer som centralt för frågans framdrift med en
deltagande part som hanterar stadens lokalförsörjningsprocess.
Motionens förslag: Kulturnämnden uppdras att i samarbete med berörda
nämnder kartlägga behovet av allaktivitetshus där innehållet utformas av
invånarna och föreslå minst två platser för nya allaktivitetshus.
Att generellt kartlägga ett behov av allaktivitetshus i staden innebär ett större arbete. En
möjlig avgränsning av uppdraget är att utgå från arbetet inom Jämlik stad och
samverkansforumet trångboddhetens negativa effekter, i att identifiera områden i staden
där behovet undersöks. Kartläggningen bör ta hänsyn till lokala nav, befintliga
mötesplatser och eventuella behov de möter. Uppdraget bör därför inte på förhand fastslå
att arbetet ska resultera i förslag till ett visst antal allaktivitetshus. En förutsättning för
kartläggningen är samverkan med civilsamhället men kartläggningen bör även identifiera
redan pågående arbete.

Förutom kulturnämnden bedömer förvaltningen att även att berörda socialnämnder,
idrotts- och föreningsnämnden, nämnden för konsument och medborgarservice,
grundskolenämnden och Bostadsbolaget deltar i uppdraget. Även inom den mer generella
kartläggningen bedömer kulturförvaltningen att det är centralt för frågans framdrift med
en deltagande part som hanterar stadens lokalförsörjningsprocess.

Förvaltningens bedömning och förslag

En stor andel av Göteborgs Stads nämnder har idag i uppdrag att bidra till arbetet med
kommungemensamma frågor utifrån sina respektive verksamhetsansvar. Inom
kulturförvaltningen pågår ett arbete med att definiera hur det utökade uppdraget kan
omhändertas. Genom att tillstyrka motionens förslag, med visst förbehåll, föregår
kulturnämnden till viss del det redan pågående arbetet. Dock ser kulturförvaltningen att
de utredningsuppdrag som föreslås i motionen kan vara en möjlighet och en hävstång för
kulturförvaltningen och -nämnden i arbetet med att identifiera sitt utökade
demokratiuppdrag. Kulturförvaltningen ser därtill att utredningsuppdragen dockar an väl
med redan pågående arbete och processer inom förvaltningen, exempelvis åtgärder inom
Göteborgs Stads kulturprogram, biblioteks- och kulturhusverksamheten, samt medverkan
i det stadengemensamma arbetet Jämlik stad.
Kulturförvaltningen ser samtidigt att då Göteborgs Stads nämnds- och
förvaltningsorganisation befinner sig i en förändringsprocess, så uppstår svårigheter att
Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande
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definiera och avgränsa ansvar för uppdrag som träffar fler än en nämnds reglemente. En
förutsättning för att kulturnämnden ska ta sig an utredningsuppdraget är därför
medverkan från övriga berörda nämnder och bolag samt part som hanterar stadens
lokalförsörjningsprocess. Kulturförvaltningen kan se vissa möjligheter inom pågående
uppdrag och utvecklingsarbeten inom Göteborgs Stad för ett gränsöverskridande sätt att
ta ansvar för en eventuell etablering av allaktivitetshus.
Inför fortsatt politisk beredning, och vid eventuellt bifall till motionens förslag, vill
kulturförvaltningen betona att frågan om organisatorisk placering inom staden, av
eventuella framtida allaktivitetshus, i nuläget är för tidigt att uttala sig om. Etablering av
nya allaktivitetshus / mötesplatser är avhängigt lokala behov, samt framtida beslut
avseende verksamhetens driftsform, organisering och omfattningen av stadens
involvering och roll i tillskapande av allaktivitetshus.
Kulturförvaltningens tolkning av de båda uppdragen som föreslås i motionen är
avgränsad till att utreda frågorna enligt ovan resonemang. Genom att kulturnämnden som
en av flera parter deltar i de båda utredningsuppdrag som motionen föreslår levererar
nämnden inom sitt från årsskiftet utökade uppdrag.
Sammanfattningsvis är det kulturförvaltningens förslag att kulturnämnden, med den
avgränsning och de förbehåll som redovisas, tillstyrker motion av Daniel Bernmar (V)
om att bygga fler allaktivitetshus.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Sofia Lubian

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef stab
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Socialnämnd Hisingen

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-15

§157 N166-0456/21
Remissvar på motion om att bygga fler allaktivitetshus av
Daniel Bernmar (V)
Beslut

1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker förslag till att kulturnämnden uppdras att i
samarbete med berörda nämnder och bolag utreda hur behovet av
allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses.
2. Socialnämnden Hisingen tillstyrker förslaget kring att kulturnämnden i samarbete
med berörda nämnder kartlägger behovet där innehållet formas av invånarna och
föreslå platser, samt att socialnämnden Hisingen anser ej att antalet
allaktivitetshus behöver fastställas innan kartläggning av behov är genomförd.
3. Socialnämnden Hisingen betonar därutöver vikten av att etablering av
allaktivitetshus görs fördelaktigt i samverkan med lokala aktörer, som exempelvis
bostadsbolag och medborgarkontor, för att säkerställa långsiktig drift, samt för att
undvika parallella spår vad gäller lokala pågående processer som angränsar
uppdraget.

Ärende

Remiss av motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus, Dnr 0568/21
inkom till socialförvaltningen den 30 mars 2021, med begäran av yttrande från
Socialnämnden Hisingen. Följande förslag till beslut ska tillstyrkas, avstyrkas eller
meddelas om nämnden ej tar ställning. Remisstid: Svar senast: 2021-06-30

Handling

1. Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus

Protokollsanteckning

Åke Björk (M) lämnar protokollsanteckning från M och L till protokollet enligt bilaga 3.

Protokollsutdrag skickas till

Expediering sker till Stadsledningskontoret.
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Socialnämnd Hisingen

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-15

Dag för justering
2021-06-23

Vid protokollet
Sekreterare
Tea Aracic

Ordförande
Simona Mohamsson (L)

Justerande
Sophia Nilsson (MP)

Göteborgs Stad socialnämnd Hisingen, protokollsutdrag

2 (2)

Socialnämnden Hisingen 2021-06-15
Protokollsanteckning M L
Ärende 12

Protokollsanteckning gällande beslut Remissvar på motion om att bygga fler
allaktivitetshus, av Daniel Bernmar (V), Dnr N166-0456/21
Vi anser att det är viktigt att frågan och beslutet i ärendet inte blir kostnadsdrivande.
M och L i Socialnämnden Hisingen

Socialförvaltningen Hisingen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat:2021-05-18
Diarienummer: N166-0456/21

Handläggare: Ann Eriksson, Helene Mellander
Telefon: 031-366 60 15, 031-366 51 83
E-post: ann.eriksson@socialhisingen.goteborg.se,
helene.mellander@socialhisingen.goteborg.se

Remissvar på motion om att bygga fler
allaktivitetshus, av Daniel Bernmar (V)
Förslag till beslut

1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker förslag till att kulturnämnden uppdras att i
samarbete med berörda nämnder och bolag utreda hur behovet av
allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses.

2. Socialnämnden Hisingen tillstyrker förslaget kring att kulturnämnden i samarbete
med berörda nämnder kartlägger behovet där innehållet formas av invånarna och
föreslå platser, samt att socialnämnden Hisingen anser ej att antalet
allaktivitetshus behöver fastställas innan kartläggning av behov är genomförd.
3. Socialnämnden Hisingen betonar därutöver vikten av att etablering av
allaktivitetshus görs fördelaktigt i samverkan med lokala aktörer, som exempelvis
bostadsbolag och medborgarkontor, för att säkerställa långsiktig drift, samt för att
undvika parallella spår vad gäller lokala pågående processer som angränsar
uppdraget.

Sammanfattning

Remiss av motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus, Dnr 0568/21
inkom till socialförvaltningen den 30 mars 2021, med begäran av yttrande från
Socialnämnden Hisingen. Ärendet översändes även för yttrande till kulturnämnden och
idrotts- och föreningsnämnden. Yttrandet ska vara nämndbehandlat och tydligt uttrycka
om nämnden tillstyrker, avstyrker eller inte tar ställning till förslagen.
Följande förslag till beslut ska tillstyrkas, avstyrkas eller meddelas om nämnden ej tar
ställning. Remisstid: Svar senast: 2021-06-30
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

1. Kulturnämnden uppdras att i samarbete med berörda nämnder och bolag utreda hur
behovet av allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses.
2. Kulturnämnden uppdras att i samarbete med berörda nämnder kartlägga behovet av
allaktivitetshus där innehållet utformas av invånarna och föreslå minst två platser för
nya allaktivitetshus.
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Motionen lyfter behov kommunicerade av invånare och föreningar gällande bristen på
mötesplatser för lokal organisering och kulturevenemang. Motionen lyfter även
Sjumilahallen som marknadsfördes som ett allt-i-ett-hus där invånarnas önskemål togs
tillvara men istället resulterade i en besvikelse och boende i området vittnar om att dom
känner sig lurade. Behovet av lokaler för föreningslivet är fortsatt stort.
Socialförvaltningen instämmer i bilden av att föreningar, organisationer och invånare
uttrycker behov av lokaler och mötesplatser och att situationen kring sjumilahallen skapat
en tillitsbrist hos invånarna.
Förvaltningens bedömning är att uppmuntra till kartläggning och etablering av
allaktivitetshus som är baserad på en lokal kartläggning då det kan leda till en god hälsa,
känsla av delaktighet och en ökad känsla av trygghet i området. Dock ska detta
genomföras i samverkan med relevanta aktörer kring kartläggning av behov men även
vad gäller ägandeskap och långsiktig drift.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Enligt Socialförvaltningen Hisingen är de förslagna åtgärder svåra att kostnadsberäkna
innan kartläggning är genomförd. Etableringen av allaktivitetshus kommer att innebära en
kostnad för de parter som skall stå för ägandeskap och drift av lokalerna, men även vad
gäller samordning av de aktiviteter invånarna vill arrangera. Trots att civilsamhälle själva
kan äga aktiviteterna så bedömer socialförvaltningen Hisingen att det kommer det att
behövas personella resurser, en samordningstjänst, som stöttar invånarna i det praktiska
och administrativa arbetet som utförs i ett allaktivitetshus. Socialförvaltningens
bedömning är att en etablering av ett allaktivitetshus har bättre förutsättningar i det långa
perspektivet att fortleva genom att en eller flera aktörer samäger lokal, exempelvis lokala
bostadsbolag. Här finns också möjlighet att samordna personella resurser om
bolag/förvaltningar går samman.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan en etablering av ett allaktivitetshus skapa en
känsla av gemenskap, en känsla av trygghet, tillit och delaktighet vilket ger stora vinster
både på kort och lång sikt. På kort sikt ger det den enskilda invånaren möjlighet att både
arrangera, delta och därigenom få en känsla av sammanhang, vilket påverkar hälsan
positivt. På lång sikt förväntas en investering i allaktivitetshus ha en positiv påverkan på
invånarnas ekonomiska situation om det finns en arena att verka på som erbjuds till låg
eller ingen kostnad. Vad gäller stadens ekonomiska situation så kan ett allaktivitetshus
skapa möjlighet till att samverka och möta invånare på lokal nivå för att bygga upp en
tillit och skapa dialog med invånarna i fokus. I längden skapar detta goda relationer,
friska invånare och lägre kostnader för staden då trycket på de tjänster som staden
erbjuder minskar.

Bedömning ur ekologisk dimension

Socialförvaltningen Hisingen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
denna dimension

Bedömning ur social dimension

Motionen har fokus på jämlikhet utifrån perspektivet att det i eftersatta områden råder
inte bara brist på offentlig service utan behov av mötesplatser för lokal organisering och
kulturevenemang är inte heller tillgodosett. I motionen nämns inga specifika målgrupper
Göteborgs Stad socialförvaltningen Hisingen, tjänsteutlåtande
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utan alla invånarna står i fokus, men föreningslivet lyfts fram på flera ställen. I
kartläggning och utformning blir det därför viktigt att ta sig an ett brett perspektiv och
beakta att behoven från flera olika grupper utifrån diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är även viktigt att
tänka på att ha kontakt med föreningar men också ha en dialog kring behoven hos de som
ej är engagerade i någon organiserad verksamhet eller vill delta i de utbud som finns idag.
I och med att barnkonventionen är lag är det även extra viktigt att beakta och tillgodogöra
sig barnrättsperspektivet för att locka men även erbjuda en trygg miljö för att
allaktivitetshuset ska nyttjas. I Biskopsgården är det stort familjefokus och barnet ska ses
som en aktiv part i kartläggningen utifrån barnrättsperspektivet. Här är även tillgänglighet
ett fokusområde som särskilt ska beaktas för att barn och unga i olika åldrar ska ha
tillgång till arenan.
Ärendet kan utifrån tillgodogörande av ovanstående perspektiv ha en positiv inverkan på
hälsan för invånare i Biskopsgården, om dessa perspektiv beaktas i både kartläggning och
genomförande. Det kan leda till en social samhörighet och bättre förutsättningar för ett
rikt föreningsliv och känslan av samhörighet och gemenskap över generationsgränserna.
Biskopsgården är enligt polisens definition ett så kallat särskilt utsatt område, vilket
medför ytterligare utmaningar för såväl de som bor i området som för de som verkar där.
Genom att etablera trygga och utvecklande arenor skapar man rörelse i området med en
ökad vuxennärvaro vilket kan leda till en större känsla av trygghet där alla känner sig
inkluderade.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2020-06-08

Bilagor
1. Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus
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Ärendet

Remiss av motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus, Dnr 0568/21
inkom till socialförvaltningen den 30 mars 2021, med begäran av yttrande från
Socialnämnden Hisingen. Följande förslag till beslut ska tillstyrkas, avstyrkas eller
meddelas om nämnden ej tar ställning. Remisstid: Svar senast: 2021-06-30
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

1. Kulturnämnden uppdras att i samarbete med berörda nämnder och bolag utreda
hur behovet av allaktivitetsarenor i Biskopsgården kan tillgodoses.
2. Kulturnämnden uppdras att i samarbete med berörda nämnder kartlägga behovet
av allaktivitetshus där innehållet utformas av invånarna och föreslå minst två
platser för nya allaktivitetshus.

Beskrivning av ärendet

Remiss av motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus, Dnr 0568/21
inkom till socialförvaltningen den 30 mars 2021, med begäran av yttrande från
Socialnämnden Hisingen. Ärendet översändes även för yttrande till kulturnämnden och
idrotts- och föreningsnämnden.
Remissens struktur och avgränsningar
Yttrandet ska vara nämndbehandlat och tydligt uttrycka om nämnden tillstyrker,
avstyrker eller inte tar ställning till förslagen. Yrkanden, skiljaktiga meningar,
reservationer, särskilda yttranden med mera från nämndbehandlingen ska alltid bifogas.
Om ärendet avser en motion ska den inte skickas med som bilaga. Remisstid: Svar senast:
2021-06-30
Definition allaktivitetshus
Ett allaktivitetshus är en byggnad där olika verksamheter och grupper av människor kan
blandas och det skall finnas tillgång till en offentlig lokal, över vilken alla berörda ska ha
inflytande. Det innebär även att det ska finnas en demokratiskt styrd process över vad
som ska finnas i huset. De boende i områdena är en viktig del av arbetet på
allaktivitetshusen. Det är deras behov och önskemål som styr vilka aktiviteter som finns.
Allaktivitetshusen ska vara en levande verksamhet som alltid kan utvecklas och alltid kan
förändras.
Existerande behovsunderlag
Genom tiderna har invånare i Biskopsgården uttryckt behov av mötesplatser och i
dialoger lyfts att nedläggning av folkets hus skapat ett tomrum för föreningar och
organisationer att kunna samlas och hålla aktiviteter. Under en period fördes dialoger om
att en hall skulle byggas som skulle kunna fylla det hålrummet med en öppen lokal med
stora möjligheter att samlas men då detta inte infriades i och med uppförandet av
Sjumilahallen, så finns en kvarstående besvikelse hos invånarna och behovet av
mötesplats/er består och skapar misstro mot staden. I och med att även
medborgarkontoret flyttar till mindre lokaler, som varit en populär mötesplats, så kvarstår
inte många alternativ för mötesplatser i Biskopsgården.
Lokalt utvecklingsprogram 2019–2022
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I Västra Hisingens lokala utvecklingsprogram för 2019–2022 lyfts följande behov kring
mötesplatser fram. Flera förslag i stadsdelens medborgarbudgetar 2016 och 2017 har
fokus på möten mellan människor och mötesplatser, till exempel en önskan om ett
kulturhus i Biskopsgården och möjlighet för daglediga att mötas och vara aktiva. Likaså
efterfrågar invånarna fler aktiviteter för barn och unga såsom fotbollsturnering, hip hopfestival och filmvisning, samt fler lektillfällen för barn med funktionsnedsättning. Även i
arbetet “Liv utan våld” med fokus på de små barnens möjligheter att växa upp utan våld i
Norra Biskopsgården framkom förlag om att jobba för ökad gemenskap i området.
Andra behov som framkommer i medborgardialoger, är att kollektivtrafiken i norra delen
av Biskopsgården behöver utvecklas för att fler ska ges möjligheten att nå kusten för
rekreation från hela staden. Likaså att gång- och cykelvägar byggs ihop och att det finns
möjlighet till lånecyklar. Länsmansgårdens motionscentral och Svarte Mosse har stora
utvecklingsmöjligheter och potential att användas av fler göteborgare, på samma sätt som
Skatås. Svarte Mosse utvecklas redan idag med bland annat fler parkbänkar, platser för att
grilla, umgås och röra på sig. En annan strävan är att skapa mötesplatser där lek och idrott
är sammankopplande.
Bo Bra i Biskopsgården
Bo bra i Biskopsgården har sedan starten 1993 arbetat med olika former av
medborgardialog, bl.a. trygghetsvandringar där boende i området tillsammans med
fastighetsägare, polis och tjänstepersoner från staden deltar. I medborgardialogerna
framkommer ofta bilden, i samtliga Biskopsgårdens fem primärområden, att det saknas
mötesplatser. Boende i området menar att mötesplatser ökar tryggheten samt fungerar
förebyggande genom att “ta tillbaka” ett område och “stör ut” otrygga element.
De mötesplatser som saknas kan kategoriseras i fem områden:
•
•
•
•
•

Föreningslokaler. Möjligheten att växa för föreningarna i Biskopsgården är
begränsade, ofta kopplat till bristen på fullgoda lokaler.
Mötesplatser i nära anslutning till sitt boende, exempelvis på bostadsgårdarna.
Ersättning för Folkets Hus, en plats där alla, oavsett ålder, bakgrund och
bostadsområde kan mötas över gränserna.
Ökat underhåll och utveckling av befintliga mötesplatser utomhus, exempelvis
grillplatser, stadsdelsparken Svarte Mosse etc.
Nyttja Sjumilahallen på det sätt som det var tänkt från början. Syfte och mål

Rapporten Västra Hisingen, en mångfacetterad stadsdel
I rapporten ” Västra Hisingen, en mångfacetterad stadsdel - Strukturer och utmaningar ur
ett medborgar- och myndighetsperspektiv” från 2018 lyfts flera perspektiv på
mötesplatser. Ett talande citat är följande: ”Gemenskap och utrymme för att träffas är
dock något som flera återkommer till, oavsett ålder. Det blir extra tydligt då så många
skiner upp när de pratar om detta och beskriver att det är något de saknar i sina liv. En
av respondenterna menar att det i ett område som Biskopsgården, där trångboddheten är
utbredd, blir det extra viktigt med lokaler där man kan samlas ”
Rapporten utfördes mellan åren 2017–2018 och består av samlad information från 32
intervjuer med nyckelpersoner samt deltagande i olika grupper, seminarium utifrån syftet.
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Vidare i rapporten skriver författaren att flera av respondenterna menade att det inte fanns
tillräckligt med ställen de kunde vara på för att möta folk. Istället samlades många ute på
olika ställen vilket de själva uppgav ses som problematiskt från polisens och
stadsdelsförvaltningens sida. Många tog upp Sjumilahallen och reflekterade över att det
inte blev det många av invånarna hade velat ha där, ett kulturhus med olika aktiviteter.
Flera sa dock att innan konflikterna kring Sjumilahallen uppstod samlades många på
caféet där och att de saknar den typen av mötesplats. Detta var särskilt något som
framkom hos flera av de yngre kvinnliga respondenterna.
Rapporten konstaterar också att arbetet med att förbättra kvinnors trygghet i framförallt
Biskopsgården är ett utvecklingsområde. Här kan en trygg mötesplats skapa en arena där
alla känner sig välkomna där arenan skapas tillsammans med grupper som behöver synas
mer i de lokala dialogerna.
Delmosprojektet
Under 2020–2021 har ett lokalt Delmosprojekt drivits av föreningen Biblioteksvännerna i
Biskopsgården. Syftet med projektet var att uppmärksamma och sprida kunskap om det
viktiga jobb föreningarna gör och vad det betyder för stadsdelen. Projektet vill
tillsammans med politiker och tjänstemän skapa fler och bättre möjligheter för
föreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet och få ännu fler att engagera sig.
Bland annat har deras arbete resulterat i en gedigen föreningskatalog som finns att tillgå
på nätet och hämta på Biskopsgårdens Bibliotek.
Inom projektet genomförde över 200 intervjuer med föreningsaktiva personer och en av
de saker som framkom som ett tema var att för att kunna förbättrar levnadsvillkoren i
Biskopsgården så vill man ha platser för kultur och möten. Citat från intervjuerna: “Fler
mötesplatser, inomhus som utomhus där alla generationer kan ta del av del av ett rikt
utbud kulturhus eller allaktivitetshus och lokaler till uthyrning.”
Pågående processer att ta hänsyn till
Program för Biskopsgården
Sedan starten av arbetet med program för Biskopsgården 2018 har processledaren för Bo
bra deltagit i arbetsgruppen. Bo bra har varit en mycket aktiv part i att föra fram de lokala
behoven och perspektiven.
Kopplat till mötesplatser finns det för Bo bra i Biskopsgården några helt avgörande
knutar som behöver lösas ut i programmet för att mötesplatserna dels skall komma på
plats och för att de skall kunna nyttjas fullt ut.
•

Att stadens förvaltningar och bolag tydligt definierar vad det i praktiken innebär
att ett område är prioriterat, utvecklingsområde eller särskilt utsatt. Vad innebär
det i form av tillförandet av resurser för att underhålla befintliga mötesplatser,
skapandet av nya mötesplatser och stadengemensamma satsningar på
helhetsperspektiv kring trygga gångvägar etc.

•

Tillskapa naturliga målpunkter för alla göteborgare att besöka Biskopsgården,
i detta fall ser Bo bra en utveckling av naturområdet tillika stadsdelsparken
Svarte Mosse som nummer ett i en tänkt tågordning.
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•

Att Sjumilahallen förändras i grunden och blir den ersättning för Folkets Hus som
det var tänkt att vara från början.

•

Att Biskopsgården genom aktiv och strategisk stadsplanering tydligare kopplas
ihop, likväl inom området som med centrala Hisingen samt över älven. Detta för
att skapa tydligare flöden både inom området samt till och från övriga staden för
att på så vis öka utbytet mellan Göteborgs samtliga områden.

•

Säkra, upplysta och väl underhållna gång- och cykelvägar till och från
mötesplatser, kollektivtrafik och det egna hemmet.

Konsument-och medborgarservice nya uppdrag
2014 etablerades ett medborgarkontor på Vårväderstorget 4 med uppdrag att ge
samhällsvägledning samt vara en mötesplats och arena för dialog och inflytande.
Medborgarkontoret blev en viktig plats för invånare i Biskopsgården där det arrangerades
aktiviteter, dialoger och utställningar i samverkan med olika aktörer.
I samband med ekonomiska besparingar flyttades medborgarkontoret till en mindre lokal
på Höstvädersgatan 3. Medborgarkontorets begränsade lokal har gjort att verksamheten
inte längre kan utföra samtliga uppdrag i samma utsträckning trots att den fyller en viktig
funktion i Biskopsgården.
Vid årsskiftet 2021 flyttades medborgarkontoren i Göteborgs stad över till Konsumentoch medborgarservice. Just nu pågår en översyn av medborgarkontorens placering i
staden. KOM har dessutom ett utökat demokratiuppdrag i staden och arbetar med frågor
som rör lokal och digital demokrati, bland annat lokala nav.
Konsument- och medborgarservice är således en berörd förvaltning i detta arbete då
medborgarkontoret har en viktig roll i lokalsamhället. Det finns en nytta av att samla
kommungemensam service rörande frågor som samhällvägledning, dialog och inflytande.
Allaktivitetshus i Bostadsbolagets regi
Bostadsbolaget arbetar ständigt med att utveckla utvecklingsmiljöerna för hyresgästerna
och öka inkluderingen. En sådan insats är boendebudgeten de genomför för tredje året i
rad. De har dokumenterat att behovet av mötesplatser är stort. Det gäller olika målgrupper
såsom barnfamiljer, ungdomar, unga vuxna och även seniorer. Vidare deltar
Bostadsbolaget aktivt i flera andra processer och i olika samverkansformer med
civilsamhället och offentlig förvaltning där behovet av mötesplatser har diskuterats flitigt.
Bostadsbolaget är för närvarande inne i en långt framskriden process där det ska byggas
ett allaktivitetshus av en mindre storlek vid Friskväderstorget. Här har bostadsbolaget
kommit ganska långt och ska revidera planlösningen innan de inom kort skrider till
verket.
Planerad behovsanalys av mötesplatser på uppdrag av socialförvaltningen
Socialförvaltningen har fångat upp det behov som finns gällande mötesplatser i
Biskopsgården och har planer att genomföra en behovsanalys i Biskopsgården. Denna
analys ska genomföras under hösten 2021 utav Utvecklingsledare i Bo Bra i samverkan
med utvecklingsledare Folkhälsa.
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Tillvaratagande av civilsamhällets behov
Motionen lyfter behov kommunicerade av invånare och föreningar gällande bristen på
mötesplatser för lokal organisering och kulturevenemang. Motionen lyfter även
Sjumilahallen som marknadsfördes som ett allt-i-ett-hus där invånarnas önskemål togs
tillvara men istället resulterade i en besvikelse och boende i området vittnar om att dom
känner sig lurade. Behovet av lokaler för föreningslivet är fortsatt stort.
Socialförvaltningen instämmer i bilden av att föreningar, organisationer och invånare
uttrycker behov av lokaler och mötesplatser och att situationen kring sjumilahallen skapat
en tillitsbrist hos invånarna.
I tidigare beskriven rapport ”Västra Hisingen, en mångfacetterad stadsdel - Strukturer
och utmaningar ur ett medborgar- och myndighetsperspektiv” förstärks denna tillitsbrist
där respondenter tycker att stadsdelsförvaltningen kommer med färdiga koncept, men
som de sedan säger de har utformat i dialog med medborgarna. Några av respondenterna
reflekterar mycket över detta och förstår att det inte är en enkel uppgift att samverka med
medborgarna så att alla blir nöjda, att det är en omöjlig uppgift. De påpekar också att
oförståelsen för att stadsdelsförvaltningen arbetar utifrån ett regelverk kan göra att
medborgarna kanske känner sig åsidosatta. Kunskapen om förutsättningarna för
samverkan är för låg hos en del invånare, framhåller några av respondenterna. Det
framkommer dock i intervjuerna att det verkar finnas ett glapp mellan medborgare och
stadsdelsförvaltning.
I kartläggningen blir det därför viktigt att ta sig an ett brett perspektiv och beakta att
behoven från flera olika grupper utifrån diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är även viktigt att
tänka på att ha kontakt med föreningar men också ha en dialog kring behoven hos de som
ej är engagerade i någon organiserad verksamhet eller vill delta i de utbud som finns idag.
Kartläggning måste också ta vara på lokal kunskap från existerande mötesplatser ex,
fritidsgård, familjecentral, medborgarkontor, monsunen träffpunkt, Skola som arena samt
bostadsbolagets möteslokal som besitter en god lokalkunskap och har daglig kontakt med
invånare från olika målgrupper.

Socialförvaltningen Hisingens bedömning

Förvaltningens bedömning är att uppmuntra till kartläggning och etablering av
allaktivitetshus som är baserad på en lokal kartläggning då det kan leda till en god hälsa,
känsla av delaktighet och en ökad känsla av trygghet i området. Dock ska detta
genomföras i samverkan med relevanta aktörer kring kartläggning av behov men även
vad gäller ägandeskap och långsiktig drift.
Socialnämnden Hisingen föreslås tillstyrka ovanstående förslaget kring att med berörda
nämnder kartlägga behovet och föreslå platser men poängterar även att etablering av
allaktivitetshus ska bygga på lokala behovsanalyser i samråd med lokala aktörer och
civilsamhälle men utan att förbise de som idag inte besöker det utbud som finns att tillgå.
Socialförvaltningen Hisingen betonar att kartläggning och etablering inte får bli ett
parallellt spår utan att hela processen kommuniceras och genomförs tillsammans med
socialförvaltningen Hisingen. Förvaltningen har sedan årsskiftet 2020/2021
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samordningsuppdraget för folkhälsa, föreningsstöd, trygg i och stadsutveckling vilka är
viktiga kompetenser att inkludera i en behovsanalys. I närområdet finns även starka
lokala aktörer, såsom bostadsbolag, som behöver tas med i dialogen för att säkerställa en
långsiktighet vad gäller pågående processer, lokala behov, ägandeskap och drift.
Förvaltningen lyfter slutligen vikten av att etablering av allaktivitetshus görs fördelaktigt
i samverkan med centrala fackförvaltningar med angränsande uppdrag, ex. Konsumentoch medborgarservice och deras uppdrag kring demokratistärkande uppdrag och lokala
nav. Här finns i dagsläget även ett medborgarkontor i Biskopsgården som många söker
sig till som är en viktig part i en process kring allaktivitetshus.
Då kartläggningen av lokala behov ska inkludera civilsamhälle och lokala aktörer, samt
de processer som redan är på gång vad gäller allaktivitetshus och lokala nav, bedömer
Socialförvaltningen Hisingen att det är viktigt att ej definiera antalet allaktivitetshus
innan kartläggning av behov har färdigställts.

Christina Alvelin

Karita Saapunki Björk

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef, välfärd och fritid
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