
 

Motion 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-04 
 
Starta ett allaktivitetshus i Brandbergen 
 
Kultur- och föreningslivet är viktigt för att skapa levande, roliga och trygga samhällen.  
 
Genom idrotten, kulturen och föreningslivet utvecklas människor, över alla generationer. De 
aktiviteter som kultur- och föreningslivet anordnar har ett värde i sig själv. Det är rolig och 
meningsfullt att spela fotboll med andra, att laga mat med andra, att diskutera böcker med 
andra eller att skapa tillsammans med andra. 
 
Kultur- och föreningslivet skapar också engagemang bland de som deltar. Man lär sig vikten av 
att komma överens med andra, att driva projekt och aktiviteter tillsammans och för många är 
kultur- och föreningslivet en viktig demokratiskola där man får lära sig hur man kan påverka 
samhället för sig själv och för andra. Kultur- och föreningslivet är också viktigt för det 
förebyggande arbetet och för trygghet. 
 
Samtidigt så är det inte alla som är engagerade i föreningslivet. Föreningslivet och 
föreningsidrotten når i störst utsträckning unga från högre socioekonomiska grupper, unga som 
bor med båda sina föräldrar och som, liksom sina föräldrar, är födda i Sverige. Även efter 
kontroll för social bakgrund är utrikes födda och unga med utländsk bakgrund 
underrepresenterade i föreningslivet.  
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skriver på sin hemsida: 
 

“Föreningar i utsatta områden har sämre villkor men de gör mer. Samtidigt upplever 
föreningarna att kommuner och myndigheter låter föreningarna själva ta ansvar för 
sådant som tidigare var deras ansvar.  
 
Ideella föreningar i resurssvaga områden anger att de bedriver socialt arbete, når ut till 
fler grupper som traditionellt står utanför föreningslivet och är en demokratiskola i högre 
utsträckning än föreningar i allmänhet. 
 



Till exempel är det många unga som inte känner sig delaktiga i samhället, som har svårt 
att ta sig in på arbetsmarknaden och som saknar möjligheter att påverka den 
demokratiska processen. I socioekonomiskt svaga områden tar föreningar ett stort 
ansvar för att fånga upp dessa unga men de upplever att de inte får tillräckligt stort stöd 
från det offentliga.” 
 

Jordbro och Brandbergen är två miljonprogramsområden i Haninge. Båda är med på polisens 
lista över utsatta områden. Att ge stöd till kultur- och föreningslivet och göra det enkelt att 
bedriva föreningsverksamhet är väldigt viktigt. Det är extra viktigt i socioekonomiskt utsatta 
områden där föreningsengagemanget är lägre. 
 
Det behövs också mötesplatser för invånare där man kan träffas och lära känna varandra. För 
nyinflyttade Brandbergsbor kan det vara svårt att lära känna nya människor om det inte finns 
öppna mötesplatser. Behovet av platser för möten och aktiviteter är också något som kommit 
fram i medborgardialoger vilket konstateras i Brandbergens utvecklingsprogram. Ett 
allaktivitetshus lyftes som ett exempel. 
 
En grundläggande del i att stödja kultur- och föreningslivet och deras möjlighet att bedriva 
verksamhet är att säkerställa att det finns lokaler som de kan utnyttja. Tyvärr finns det inte så 
många platser för det i Brandbergen. Det är i princip biblioteket som är öppet för alla. Men 
biblioteket är inte anpassat för att tillhandahålla mötesplatser till föreningar och ge annat stöd. 
 
Däremot så finns både Brandbergsskolan och Brandbergens seniorcentrum som har flera 
lokaler som inte är öppet på kvällstid. De lokalerna kan öppnas upp för kultur- och 
föreningsverksamhet. Det går också alldeles i linje med kommunledningens politiska plattform: 
 

“Tillgången till möteslokaler ska finnas i varje kommundel till en rimlig kostnad. “ 
 
“Nyttjandet av kommunens lokaler ska göras mer flexibelt” 

 
I Malmö finns det tre allaktivitetshus i samma lokaler som tre skolor. I Allaktivitetshuset 
Lindängen så anordnas det bl.a. basket, läxhjälp, dans och matlagning. Det är öppet för alla 
generationer vilket har varit en styrka. 
 
 
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att starta ett allaktivitetshus i Brandbergen i 
kommunens lokaler (t.ex. seniorcentrum eller skolan) som är öppet för föreningar och 
invånare i alla åldrar 

 
 



 
Samuel Skånberg (V) 


