Interpellation av Sissela Nordling Blanco (Fi) till finansborgarrådet
Anna König Jerlmyr (M) om hbtq-mötesplatser för unga
Under den förra mandatperioden avsatte den rödgrönrosa majoriteten särskilda medel i
budgeten som nycklades ut till stadsdelsförvaltningarna för att skapa fler mötesplatser för
unga. Direktiven var att skapa fler mötesplatser för i synnerhet unga tjejer och hbtqpersoner. Under åren 2015-2018 startade fyra nya mötesplatser för unga hbtq-personer.
Under 2017 gavs dessutom ett tillskott till RFSL Stockholms mötesplats Egalia som
möjliggjorde verksamhetsutveckling och längre öppettider. Även RFSL Stockholms relativt
nya hbtq-häng för personer med funktionsnedsättning beviljades stöd genom
socialförvaltningen.
Kansliet för mänskliga rättigheter ledde parallellt med detta stadens arbete med hbtqdiplomering och kompetenshöjande insatser för fritidspersonal och andra medarbetare som
möter barn och unga. Bland annat arrangerades på internationella dagen mot homo- bi- och
transfobi 2018 ett seminarium för medarbetare om hbtq-mötesplatser för unga med goda
exempel och föreläsningar om målgruppens levnadsvillkor och behov.
Nu är kansliet för mänskliga rättigheter nedlagt, den tjänsteperson som jobbade med hbtqfrågor på Stadsledningskontoret har slutat, och i den grönblåa budgeten skärs det ned på
just stadsdelarnas arbete med barn, kultur och fritid. Det nya styret har behållit skrivningar
om att skapa fler mötesplatser för unga hbtq-personer men det är oklart hur det ska gå till
och vart resurserna ska tas ifrån. Samtidigt ser vi hur hbtq-mötesplatser i Stockholm som
bedrivits av andra aktörer än staden tvingas till nedskärningar eller riskerar att försvinna på
grund av resursbrist.
Ett exempel är Newcomers Youth, en mötesplats för unga hbtq-personer som är asylsökande
eller nyanlända. En unik och otroligt viktig verksamhet som bedrivits med medel från
Allmänna Arvsfonden under tre års tid men vars projektpengar tar slut i juni. Efter det finns
inga resurser att fortsätta i Stockholm.
Ett annat exempel är den filial till Egalia som glädjande nog är på gång att starta upp i
Skärholmen. Det är en pilot med finansiering av regionen. Även den mötesplatsen riskerar
dock att bli kortlivad om inte staden är beredd att bidra med finansiering efter
pilotperioden.
Egalias befintliga mötesplats som har 12 år på nacken har dessutom för första gången blivit
nekade stöd av kulturförvaltningen som tidigare varit med och finansierat verksamheten.
Detta i kombination med ökade hyreskostnader och oförändrade bidrag från social- och
idrottsförvaltningen har lett till att de tvingats skära ned på antalet öppettillfällen.
Ett fjärde exempel är Södermalms första hbtq-häng Spektrum som har öppet en gång i
veckan på Södergården, men vars framtid är osäker på grund av att fastighetskontoret
kraftigt höjt hyran från 1,6 mnkr till 2,1 mnkr samtidigt som anslagen från
kulturförvaltningen står stilla.

Vi ser att efterfrågan på trygga mötesplatser för unga hbtq-personer är stor, och många
initiativ finns för att skapa och driva dessa. Men om det grönblåa styret inte är beredda att
tillföra resurser riskerar resultatet att bli färre mötesplatser i stället för fler.
Med anledning av detta vill jag fråga finansborgarrådet:


Är finansborgarrådet och det grönblåa styret beredda att tillföra resurser för att
Newcomers Youths mötesplats ska kunna finnas kvar?



Är finansborgarrådet och det grönblåa styret beredda att tillföra resurser till Egalia så
att antalet öppettillfällen kan återställas och filialen som planeras i Skärholmen bli
permanent?



Är finansborgarrådet och det grönblåa styret beredda att tillföra resurser för att
säkra Södergården och Spektrums framtid trots ökade hyreskostnader?



Hur ser framtiden ut för stadens egna hbtq-mötesplatser för unga i Farsta, HässelbyVällingby och Bromma när stadsdelarnas budgetpost för barn, kultur och fritid har
minskat?



Vad har finansborgarrådet och det grönblåa styret för plan för att leva upp till
budgetskrivningen om fler mötesplatser för unga hbtq-personer och i vilka stadsdelar
kommer det starta nya mötesplatser?
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