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Markan/Ungdomens Hus - fortsatt utredning av
framtida verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
Godkänna genomförd utredning.
samt föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Inrätta ett centralt beläget Ungdomens Hus i enlighet med utredningens förslag.
2. Kulturnämnden ansvarar för den fortsatta övergripande processen för ett
ungdomens hus.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att senast den 30 april 2019 genomföra en
förstudie i syfte att ta fram olika lokalalternativ som svarar mot de behov
utredningen visar på. Hänsyn ska vara tagen till placering, trafik- och
säkerhetsåtgärder, IT-infrastruktur med mera.
4. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 400 tkr år 2019 för att
genomföra förstudien.
5. Finansieringen sker genom att ianspråkta 400 tkr från kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda investeringar. Investeringen ska utgöra anslagstyp 1.
6. Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram driftkostnader och kostnader för
verksamhetsinventarier utifrån tekniska förvaltningens lokalalternativ.
7. Kulturnämnden får i uppdrag att senast den 30 juni 2019 redovisa en
ekonomisk helhetsbild för respektive lokalalternativ samt ta fram ett beslutsförslag
där lokalalternativen är prioriterade.
8. 300 tkr ska arbetas in i kulturnämndens driftbudget för 2019 och 2020 (framåt)
för en tjänst på 50 procent som processledare.
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9. Uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om en politisk styrgrupp jämte
tjänstepersoner som utses av kommundirektören och ungdomsrepresentanter
med uppgift att borga för att en verksamhet med ett helhetsgrepp för att stärka
barn och ungas delaktighet och inflytande i Hässleholms kommun bedrivs.
Beskrivning av ärendet
Diskussionerna om ett centralt beläget Ungdomens Hus i Hässleholm har pågått i
många år. Att ett behov av en central mötesplats finns har lyfts fram vid flera
tillfällen och i olika sammanhang av tjänstemän från kulturförvaltningen,
Hässleholms Fritid, socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.
I november 2015 får kulturchefen i uppdrag av kommunstyrelsen, via
kommunchefen, att utreda ”Markan/Ungdomens Hus – utredning om framtida
verksamhet”. Denna utredning, som föreläggs kommunfullmäktige 2016-06-13,
visar på att det finns behov av att ta ett mer omfattande grepp om frågan.
I augusti 2017 beslutar kommunfullmäktige att en vidare utredning bör göras och
den 1 oktober samma år tillträder projektledningen för utredningen. I december
samma år fastställer den politiska styrgruppen att mål och syfte med utredningen
är att:



undersöka vilka behov som finns hos Hässleholms ungdomar avseende
mötesplatser, inflytande och delaktighet. Att föreslå former och forum
som svarar mot dessa behov.
skapa ökade förutsättningar för unga i Hässleholms kommun att leva så
bra, hälsosamma och rika liv som möjligt samt att stärka deras möjligheter
att påverka sina egna liv.

På ett tidigt stadium beslutas att engagera målgruppen unga i arbetet på ett
omfattande sätt. Beslutet tas både utifrån en stark tilltro till målgruppens, de
ungas, egen kompetens och kunskap och aktuell forskning inom området som
styrker vikten av att unga är både delaktiga i och har inflytande över de beslut och
den verksamhet som rör dem. Utredningen vilar därmed på FN:s konvention om
barnets rättigheter, särskilt artikel 12, rätten att uttrycka sig och bli hörd, och
artikel 31, rätten till lek, vila och fritid.
I början av december anställs två ungdomsambassadörer med huvuduppgiften att
samla in och representera målgruppens röster i utredningen. Detta i syfte att säkra
att ungdomar får vara delaktiga och ges inflytande i en process som i allra högsta
grad rör dem. Under fyra veckor i början av 2018 intervjuas 492 unga mellan 13
och 25 år i kommunen av ungdomsambassadörerna. Syftet med intervjuerna är att
undersöka vad unga i Hässleholms kommun efterfrågar och har för behov
avseende mötesplatser, inflytande och delaktighet.
Intervjuerna genomförs i hela kommunen, i skolor, med föreningsliv, på
fritidsgårdar, HVB-hem, bibliotek, caféer, centralstationen, Markan och på
Mötesplats Ljungdala. Utöver intervjuerna genomförs den 7 februari, som en del
av arbetet med att samla in ”Hässleholms ungas röster”, en idéverkstad på temat
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”Ett Ungdomens Hus” i Blå Salongen, Kulturhuset. Totalt 26 ungdomar deltar i
idéverkstaden.
I arbetet med utredningen deltar, utöver ovan nämnda:





En politisk styrgrupp bestående av ordförande Robin Gustafsson (KD),
Joachim Fors (S) och Hanna Nilsson (SD).
En arbetsgrupp bestående av förvaltningscheferna från tekniska
förvaltningen, kulturförvaltningen, Hässleholms Fritid, barn- och
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen sammanslaget med
ovan nämnda politiker.
En referensgrupp bestående av representanter från kulturförvaltningen,
Hässleholms Fritid, socialförvaltningen, ak-förvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, en administratör samt ungdomsambassadörerna
och projektledningen.

Arbetsgruppen samt den politiska styrgruppen för projektet liksom
referensgruppen träffar projektledningen kontinuerligt.
Förutom Hässleholms ungas röster, vilket är den absoluta basen i utredningen, är
omvärldsspaning lokalt och nationellt en viktig del av arbetet. I olika
konstellationer görs studiebesök på Ungdomens Hus i andra delar av landet. Från
Mora i norr till Lund i söder besöks nio Ungdomens Hus eller motsvarande
mötesplatser för att ta del av erfarenheter och inhämta inspiration. Även aktuell
forskning inom området och lokala och regionala styrdokument beaktas i arbetet.
Beträffande den lokala omvärldsspaningen får Markan, genom sin funktion som
kommunal mötesplats för målgruppen på fritiden och utredningens rubricering,
en mer framträdande plats i utredningen än någon annan befintlig verksamhet.
Markans förhållande till ett Ungdomens Hus diskuteras ingående och utredningen
kommer fram till att det finns fyra alternativa vägar att gå.
1. Satsa på att göra Markan till ett Ungdomens Hus.
2. Satsa på två parallella mötesplatser för unga: Markan och ett nytt centralt
Ungdomens Hus.
3. Satsa på ett nytt centralt Ungdomens hus och låta Markan vara kvar i en
mer nischad och minskad form med specialiserad verksamhet.
4. Satsa på ett centralt Ungdomens Hus och låta Markans verksamhet
utvecklas vidare inom ramen för detta.
Utifrån tidigare utredningar och kartläggningar, de erfarenheter tjänstemännen i
referensgruppen lyfter in i arbetet, studiebesöken, inhämtad forskning samt,
viktigast av allt, ungdomsambassadörernas intervjuer och idéverkstaden, enas
projektledningen den 8 mars, i samråd med referensgruppen, om att gå vidare
med alternativ fyra. Nästan 90 % av Hässleholms unga har svarat att de efterfrågar
en central mötesplats för unga. Därför föreslår utredningen att man satsar på ett
centralt Ungdomens Hus och låter Markans verksamhet utvecklas vidare inom
ramen för detta.
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Utredningen anser att det finns många anledningar till att man ska satsa på ett
Ungdomens Hus i Hässleholm. Ett Ungdomens Hus kan t.ex. fungera som en
plats för gemenskap och samhörighet, en betydelsefull faktor för en meningsfull
fritid, en plats för ökad fysisk aktivitet, en arena för informellt och formellt
lärande, samt en väg in i kulturella verksamheter. Ett Ungdomens Hus kan inte
svara mot alla behov och är inte lösningen på alla problem men genom att vara en
positiv och spännande mötesplats kan det bidra till att både främja positiva och
bryta negativa mönster hos Hässleholms unga.
Utredningen vill betona att följande faktorer är oerhört viktiga för att ett
Ungdomens Hus i Hässleholm ska bli en lyckad satsning:






Att det är centralt beläget utifrån de ungas perspektiv.
Att det finns en bredd i verksamheten och att det finns en balans mellan
att kunna ”bara vara” och organiserad verksamhet, vilket är avgörande för
att locka både tjejer och killar och en bred målgrupp.
Att såväl lokaler som verksamheten är flexibla och utvecklingsbara.
Att personalen som arbetar i huset har rätt kompetens.
Att unga får vara delaktiga hela vägen: från utredning – i vidare process – i
själva verksamheten.

I kommunfullmäktiges beslut står att utredningen, förutom frågan om
Markan/Ungdomens Hus, också ska ta ställning till om det ska bildas ett
ungdomsråd eller ungdomsparlament i Hässleholms kommun samt hur detta i så
fall ska organiseras. När ungdomsambassadörerna frågade Hässleholms unga om
de vill vara med och påverka i frågor som rör dem svarade 43 % ja och nästan 20
% svarade att de ville engagera sig i ett ungdomsråd eller motsvarande.
Efter att ha tagit del av de ungas svar, goda exempel på hur man kan arbeta med
ungdomspolitik från andra kommuner såsom Lund, Karlstad och Mora, samt
styrdokument/dokumentation föreslås att Hässleholms kommun, på ett
övergripande plan, påbörjar ett organiserat arbete för att stärka ungas möjlighet till
delaktighet och inflytande gällande frågor som rör dem.
Ekonomiska konsekvenser

För att säkerställa att arbetet med Ungdomens Hus fortskrider enligt utredningens
förslag krävs personella och ekonomiska resurser. Av denna anledning föreslås att
det från och med år 2019 inrättas en tjänst på 50 procent som processledare. För
att Ungdomens Hus ska bli en lyckad satsning bör verksamheten inrymmas i
lokaler som är flexibla och utvecklingsbara och därmed föreslås att tekniska
nämnden får i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att ta fram olika
lokalalternativ som svarar mot de behov som utredningen visar på. Hänsyn ska
vara tagen till placering, trafik- och säkerhetsåtgärder, IT-infrastruktur med
mera. För att utreda olika lokalalternativ i en förstudie uppskattar tekniska
förvaltningen en investeringsutgift på cirka 400 tkr. Förstudien föreslås vara klar
till den 30 april 2019 så att kulturnämnden därefter kan ta fram driftkostnader och
kostnader för verksamhetsinventarier utifrån tekniska förvaltningens
lokalalternativ. Kulturnämnden föreslås få i uppdrag att senast den 30 juni 2019
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redovisa en ekonomisk helhetsbild för respektive lokalalternativ samt ta fram ett
beslutsförslag där lokalalternativen är prioriterade.
Bilagor

1. Utredning Markan/Ungdomens Hus
Kulturförvaltningen
Catharina Hjalmarsson

Markus Jensen

Projektledare

Biträdande Projektledare

