Utlåtande Rotel VI+VIII (Dnr KS 2020/1349)

Rädda Egalia i Skärholmen
Motion av Lisa Palm (Fi)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarråden Karin Ernlund och Jan Jönsson anför
följande.
Ärendet
Lisa Palm (Fi) har väckt en motion i kommunfullmäktige.
Av motionen framkommer att mötesplatsen Egalia har funnits i city sedan
2007, tidigare på Sveavägen och nu på Södermalm. Egalia drivs av RFSL
Stockholm och är en träffpunkt för unga mellan 13-19 år, som är eller tror sig
vara hbtqi-personer. En målgrupp som enligt motionären är utsatt och med
stora behov av en mötesplats. Motionären skriver att Stockholms stad sedan
2010 har finansierat Egalia. Hösten 2019 öppnade Egalia en filial i Skärholmen som under uppstarten erhållit finansiellt stöd från Region Stockholm. Motionären skriver vidare att Egalia i Skärholmen står utan fortsatt finansiering
från regionen då fritidsverksamhet inte ligger inom regionens ansvarsområde
utan är ett kommunalt ansvar. Motionären instämmer i regionens ställningstagande och framhåller vikten av en lösning för fortsatt finansiering av Egalia.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad säkrar Egalia Skärholmens finansiering.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, RinkebyKista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Region Stockholm, Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer, RFSL
Stockholm, RFSU och Transsammans.
Region Stockholm avstår från att svara på remissen. RFSL Stockholm och
Transsammans har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret instämmer i att alla unga hbtq-personer ska ha likvärdig tillgång till trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter.
Socialnämnden är positiv till att RFSL driver Egalia i Skärholmen då de
kan nå hbtqi-ungdomar i förorter, särskilt då det inte finns någon mötesplats
för målgruppen i Skärholmen.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd instämmer i att alla unga som identifierar
sig som hbtq ska ha likvärdig tillgång till trygga mötesplatser och meningsfulla
fritidsaktiviteter men ser inte en möjlighet att ha åsikter om finansieringsfrågan.
Skärholmens stadsdelsnämnd ser gärna ett utökat samarbete med fler närliggande stadsdelsförvaltningar och hoppas att RFSL Stockholm också undersöker den möjligheten.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd anser, i likhet med motionären, att det är
viktigt att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck samt att HBTQ-personer ska ha likvärdig tillgång till trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter.
Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer ställer sig odelat positiva till förslaget att säkra finansieringen för Egalia i Skärholmen.
RFSU ser ett stort behov av fler mötesplatser för unga HBTQIA+-personer
i regionen och tillstyrker således motionens förslag om att säkra finansiering
av Egalia Skärholmen.
Våra synpunkter
Lisa Palm (Fi) har i sin motion föreslagit att Stockholms stad ska säkra finansieringen för RFSL:s verksamhet Egalia Skärholmen.
Den grönblå majoriteten har under hela mandatperioden arbetat för att säkerställa och bygga ut platser där unga hbtq-personer kan träffas och umgås,
såväl i stadens egen regi som i civilsamhällets, såväl i innerstaden som i ytterstaden. Vi instämmer med motionären om vikten av trygga mötesplatser för
unga hbtq-personer.
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Socialnämndens organisations- och föreningsutskott har beviljat Egalia
Skärholmen ett tidsbegränsat bidrag till utgången av april 2022. Därefter har
verksamheten möjlighet att ansöka om en förlängning av bidraget under ytterligare ett år. Om en verksamhet har fått tidsbegränsat bidrag under två års tid,
och bedrivit verksamheten i enlighet med de riktlinjer som socialnämnden har
antagit, så kan verksamheten därefter ansöka om verksamhetsbidrag. Stockholms stad ger i dagsläget verksamhetsbidrag till RFSL:s verksamhet Egalia
Södermalm. Även idrottsnämnden kommer att ge föreningsstöd till Egalia
Skärholmen om 450 tkr under år 2022.
Stockholms stad ger ekonomiskt stöd till en stor mängd organisationer och
verksamheter inom det sociala området, som gör oerhört viktiga insatser för
stockholmarna. Det är viktigt att det finns en förutsägbarhet och likabehandling i hur organisationerna bedöms och följs upp. Vi anser, ur principiell synpunkt, att det är lämpligast att frågor som rör ekonomiskt stöd till enskilda
verksamheter inom socialnämndens område hanteras av socialnämndens organisations- och föreningsutskott i vederbörlig ordning och inte genom beslut i
kommunfullmäktige.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion av Lisa Palm (Fi) om rädda Egalia i Skärholmen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Jan Valeskog, Emilia Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) och borgarrådet Torun Boucher (V) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1.
Bifalla motionen
2.
Därutöver anföra
Unga hbtqi-personer ska, precis som alla andra unga i staden, ha likvärdig tillgång till
trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter. Något som borde vara en självklarhet
i Stockholm, som egentligen bör ligga i framkant i frågan. Dessvärre ser verkligheten
inte ut så. Vi ser med oro på majoritetens uteblivna satsningar för att inkludera unga
hbtqi-personer trots fina skrivningar. Istället för att säkra viktiga mötesplatser vars mål
är att främja gruppens livsvillkor och trygghet så går man i motsatt riktning. Ett exempel på detta är det sätt som Egalia i Skärholmen har hanterats där man fortfarande inte
har lyckats säkra ett långsiktigt stöd.
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Vi vet att risken för att drabbas av psykisk ohälsa har ökat som en konsekvens av
pandemin och den långa isoleringen. Unga hbtqi-personer var redan innan som grupp
särskilt utsatta för psykisk ohälsa, fler suicidförsök och en ökad hotbild. Behovet av
samhällets stöd är enormt men istället möts viktig verksamhet som Egalia Skärholmen
av hot om nedläggning i de grönblåas Stockholm.
I ett SVT-inslag bekräftar Egalia Skärholmens fritidsledare bilden av det politiska
svek det innebär att inte förlänga finansieringen och säkra framtiden för mötesplatsen.
Betydelsen av dessa trygga platser har varit avgörande för många unga som inte vågar
besöka andra fritidsgårdar på grund av rädslan och risken att utsättas för hat, hot eller
våld. Något som både RFSU Stockholm och Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer
bekräftar i sina remissvar. Att Skärholmen är ett socioekonomiskt utsatt område, förstärker ytterligare skälen till att stötta initiativ som ger dessa ungdomar möjligheter till
meningsfull fritid.
När Egalia Skärholmen öppnande hösten 2019 kom det ur ett aktuellt behov. Därefter anslogs en viss summa från socialnämnden och nu hänvisar borgarrådet till idrottsnämndens anslag till RFSL Egalia. Det är av största vikt att skapa kontinuitet i
verksamheten för en så pass viktig målgrupp som unga hbtqi-ungdomar. Därför är det
anmärkningsvärt hur beslut om stöd bollas mellan olika nämnder. En självklar aktör
för att stödja Egalia Skärholmen är stadsdelsnämnden, där exempelvis ett IOP-avtal
skulle kunna ingås.
Det är naturligtvis så att staden behandlar en mängd olika bidragsansökningar. Men
om vi ska leva upp till att Stockholm ska vara en trygg stad och att unga hbtqi-personer får rätt till en meningsfull fritid krävs handling - men också diskussion och debatt
om hur vi skapar fler mötesplatser för målgruppen och säkrar dess finansiering. Varför
vår motion är angelägen för kommunfullmäktige.
Vi befinner oss dessutom mitt i en rådande pandemi och det stärker ytterligare vikten av lokala verksamheter. Därför vill vi, precis som RFSU Stockholm understryker i
sitt remissvar, att Egalia ska få fortsätta i sin nuvarande form. Även om en fältverksamhet skulle starta upp ett hbtqi-häng så skulle all den kompetens och erfarenhet som
Egalia har, försvinna. Det som behövs är en säkrad och långsiktig finansiering för att
mötesplatsen kan få fortsätta med sin verksamhet.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 15 december 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Karin Ernlund och Jan Jönsson
Hans Altsjö
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir Kasirga
(alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med hänvisning
till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att avslå motionen
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Motionären tar upp att det i gruppen unga transpersoner finns många som har tankar
kring självmord och att en betydande andel även försökt ta sitt liv. Vi finner det oerhört allvarligt och anmärkningsvärt att personer med psykiska besvär där självmord
finns på skalan skall hänvisas till ideella organisationer som på sin höjd kan erbjuda en
fritidsverksamhet. Naturligtvis skall personer med självmordstankar hänvisas till den
medicinskt professionella vården.
Gällande den delen av HBT-gruppen som inte omfattas av psykiska besvär eller
självmordstankar står vid fast vid att det är den generella fritidsverksamheten oavsett
om den är upphandlad eller sker i egen regi, som är den verksamhet där utvecklingspotentialen föreligger för en funktionell HBT-verksamhet. Det är ett egenvärde i sig att
HBT-verksamheten får utvecklas i en konsoliderad fritidsverksamhet. Om målet är en
inkluderande fritidsverksamhet där HBT-gruppen ingår, då är också vägen dit en inkluderande fritidsverksamhet. Om sen målet kräver en hög säkerhet, är det förvaltningens och polisens skyldighet att tillhandahålla den säkerhet som krävs. Det är inte HBTgruppen som ska flytta på sig, utan det är de individer som eventuellt inte kan bete sig
som skall hållas permanent borta från fritidsverksamheten. Vi anser att det är helt fel
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att vara eftergiven och undfallande med hänvisning till normer som påverkar HBTgruppen negativt. Denna hållning måste gälla från politisk nivå, förvaltningens ledning
och ända ner till utförarledet inom fritidsverksamheten.

Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.

6

Remissammanställning
Ärendet
Lisa Palm (Fi) har väckt en motion i kommunfullmäktige.
Av motionen framkommer att mötesplatsen Egalia har funnits i city sedan
2007, tidigare på Sveavägen och nu på Södermalm. Egalia drivs av RFSL
Stockholm och är en träffpunkt för unga mellan 13-19 år, som är eller tror sig
vara hbtqi-personer. En målgrupp som enligt motionären är utsatt och med
stora behov av en mötesplats. Motionären skriver att Stockholms stad sedan
2010 har finansierat Egalia. Hösten 2019 öppnade Egalia en filial i Skärholmen som under uppstarten erhållit finansiellt stöd från Region Stockholm. Motionären skriver vidare att Egalia i Skärholmen står utan fortsatt finansiering
från regionen då fritidsverksamhet inte ligger inom regionens ansvarsområde
utan är ett kommunalt ansvar. Motionären instämmer i regionens ställningstagande och framhåller vikten av en lösning för fortsatt finansiering av Egalia.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad säkrar Egalia Skärholmens finansiering.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, RinkebyKista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Region Stockholm, Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer, RFSL
Stockholm, RFSU och Transsammans.
Region Stockholm avstår från att svara på remissen. RFSL Stockholm och
Transsammans har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stadens öppna verksamheter för barn och unga är betydelsefulla för att nå kommunfullmäktiges mål 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
samt 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.
Stadsledningskontoret instämmer i att alla unga hbtq-personer ska ha likvärdig tillgång till trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter. Staden har under de senaste
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åren startat flera mötesplatser för unga hbtq-personer i olika delar av staden, exempelvis öppnade Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2020 verksamheten HBTQ Järva.
Ansvaret för öppen fritidsverksamhet åligger stadsdelsnämnderna och ryms inom
verksamhetsområdet barn, kultur och fritid för vilka stadsdelsnämnderna tilldelas medel i kommunfullmäktiges budget. De medel som Skärholmens stadsdelsnämnd, i vilken Egalia Skärholmen ligger, budgeterat för öppen fritidsverksamhet är under 2021
bundna genom avtal med en annan aktör.
RFSL har haft en dialog med socialnämnden angående möjlighet att söka tidsbegränsat bidrag för Egalia Skärholmen. I januari 2021 inkom föreningen med en ansökan om tidsbegränsat bidrag för Egalia Skärholmen. Socialnämnden har genomfört en
utredning om huruvida RFSL uppfyller nämndens riktlinjer i sin helhet varför beslut
om bidrag har dröjt. Utredningen omfattade hur föreningen har hanterat en situation
där en anställd misstänkts för sexuella övergrepp vid utövandet av sin tjänst i RFSLs
lokaler.
I den utredning, som förvaltningen precis avslutat, framkommer att föreningen efterlever kraven i riktlinjerna. Ansökan om tidsbegränsat bidrag behandlades därför av
socialnämndens organisations- och föreningsutskott i april 2021 och föreningen beviljades då 0,3 mnkr för perioden 2021-05-01 – 2022-04-30 för Egalia Skärholmen. Av
beslutet framgår att nämnden gör bedömningen att det belopp som föreningen söker är
högt i jämförelse med de tidsbegränsade bidrag som brukar beviljas. Beloppet bedöms
även vara högt i förhållande till verksamhetens öppettider och antal besökare. RFSL
ska inkomma med en delredovisning efter ett halvår samt en helårsredovisning efter
verksamhetsåret. Vid halvårsredovisningen ska föreningen redovisa från vilka stadsdelsförvaltningar besökarna kommer.
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Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2021 följande.
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till
kommunstyrelsen över motion (Fi) om att rädda Egalia i Skärholmen.
Reservation anfördes av Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) och Karin
Gustafsson m.fl. (S), bilaga 1.
Reservation anfördes av Christina Wallmark (SD), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Anna Rantala Bonnier (Fi) som instämde i förslag
till beslut och reservation från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
RFSL Stockholm har funnits sedan 1977, verksamheten Egalia på Södermalm (tidigare
på Norrmalm) i 14 år, för vilken de har fått bidrag av socialnämnden i 8 år. RFSL
Stockholms målgrupp är homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer
(hbtq) och deras anhöriga. Ett av föreningens mål är att göra Stockholm till en bättre
stad för alla hbtq-personer. Egalia riktar sig till barn och unga 13-19 år som kommit
fram till eller tror att de är hbtq. Egalia i Skärholmen är en mötesplats för unga hbtqpersoner med stora behov av stöd i form av ett socialt sammanhang. Verksamheten är
en plattform för gemenskap där de unga kan spegla sig i och identifiera sig med vuxna
ledare. Mötesplatsen präglas av trygghet, sammanhang, värdighet och respekt.
I RSFL Stockholms ansökan om verksamhetsbidrag för Egalia Södermalm till socialnämnden för år 2020-2021 inkluderades den då nyöppnade verksamheten Egalia
Skärholmen. Detta är inte möjligt enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella
föreningar, beslutade av socialnämnden 16 april 2019. Där framgår att en förening
som redan beviljas verksamhetsbidrag från socialnämndens organisations- och föreningsutskott (OFU) kan söka tidsbegränsat bidrag för en verksamhet de inte får bidrag
för idag.
Föreningen har för 2021 beviljats verksamhetsbidrag av OFU för Egalia Södermalm med 600 000 kronor. För 2021 har OFU också beviljat 430 000 kronor till föreningens hbtq-häng för personer över 18 år som identifierar sig som hbtq och har rätt
till LSS-insatser. Därutöver beviljade OFU 1 015 000 kronor till RFSL Stockholms
föreningsverksamhet för 2021.
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Ansökan från föreningen
Förvaltningen har sedan 2019 varit i dialog med föreningen om deras möjlighet att
söka tidsbegränsat bidrag för Egalia Skärholmen hos OFU. Den 4 januari 2021 skickade föreningen in en ansökan om tidsbegränsat bidrag till förvaltningen. Föreningen
söker 1 138 000 kronor för Egalia Skärholmen. Ärendet kommer att tas upp till beslut
under våren.
Uppdrag i budget
Socialnämnden har ett uppdrag i budget 2021 att tillsammans med stadsdelsnämnderna
verka för att mötesplatser för unga hbtq-personer, inklusive unga hbtq-personer med
olika funktionsvariationer, ges goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Uppdraget gäller hela staden och i synnerhet i ytterstaden. Uppdragets fokus är att identifiera utmaningar och sätt att avhjälpa svårigheter för de som har verksamhet igång.
Stockholms stad har de senaste åren startat ett flertal mötesplatser för unga hbtqpersoner, det vill säga ungdomar som är homo- och bisexuella, transpersoner och queera. De finns i Farsta (Tallkrogen), Bromma (Alvik), Hägersten-Älvsjö (Liljeholmen),
Södermalm, Kungsholmen/Östermalm (gemensam mötesplats på Östermalm) samt
Rinkeby-Kista (Kista). Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning har en överenskommelse med Bromma om att hänvisa unga hbtq-personer till Bromma.
Behov av mötesplatser
Förvaltningen bedömer att det är viktigt att det finns mötesplatser i staden för unga
hbtq-personer i åldern 13-19 år. Målgruppen är utsatt och i behov av en mötesplats,
detta mot bakgrund av två rapporter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Folkhälsomyndigheten som lyfts i motionen. Målgruppen är prioriterad i
stadens budget för 2021.
Förvaltningen är positiv till att RFSL driver Egalia i Skärholmen då de kan nå hbtqi-ungdomar i förorter, särskilt då det inte finns någon mötesplats för målgruppen i
Skärholmen. Vidare är förvaltningen positiv till den kompetens och erfarenhet föreningen har i verksamheten inom Egalia.
RFSL Stockholm har också möjlighet att skicka in en intresseanmälan till förvaltningen om att ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) för Egalia Skärholmen.
Efter en intresseanmälan utreder förvaltningen om föreningen kan bli aktuell för att inleda en IOP-process med socialnämnden.
Föreningsbidrag och IOP-avtal är socialnämndens möjligheter till finansiering av
föreningars verksamheter. En större verksamhet brukar inte finansieras enbart med bidrag eller IOP. Förvaltningen erbjuder alltid stöd till föreningar som vill diskutera frågor av olika slag.
Förvaltningen har precis avslutat en utredning om RFSL Stockholm lever upp till
socialnämndens riktlinjer i sin helhet. Utredningen omfattade hur föreningen har hanterat en situation där en anställd misstänkts för sexuella övergrepp vid utövandet av sin
tjänst i RFSLs lokaler. Ansökan om tidsbegränsat bidrag har skjutits upp i avvaktan på
att utredningen ska bli klar då utgången kunde komma att påverka framtida utbetal-
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ningar av bidrag till föreningen. Utredningen har kommit fram till att föreningen efterlever kraven i riktlinjerna och kommande utbetalningar påverkas således inte av den
aktuella situationen. Ansökan om tidsbegränsat bidrag kommer beslutas av Organisations- och föreningsutskottet i april 2021.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 4 mars
2021 följande.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Reservation anfördes av Veronica Stiernborg m.fl. (V) och Elvir Kazinic m.fl.
(S), bilaga 1.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 18 januari
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning instämmer i att alla unga hbtq-personer ska ha likvärdig tillgång till trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning startade under föregående år verksamheten
HBTQ Järva genom att avsätta medel inom befintlig linjeverksamhet. Verksamheten
riktas till unga personer inom stadsdelsområdet, men välkomnar även ungdomar från
andra delar av staden.
Projektgruppen som arbetar med utvecklingen av HBTQ Järva har haft utbyte med
Egalia Skärholmen och RFSL under år 2020 för att få inspiration och idéer till den
egna verksamheten vilket skett på ett förtjänstfullt sätt.
Förvaltningen instämmer i att alla unga som identifierar sig som hbtq ska ha likvärdig tillgång till trygga mötesplatser och meningsfulla fritidsaktiviteter men ser inte
en möjlighet att ha åsikter om finansieringsfrågan.
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Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 april
2021 följande.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.
Reservation anfördes av Salar Rashid m.fl. (S) och Anna Laine m.fl. (V), bilaga 1.
Reservation anfördes av Tapani Juntunen m.fl. (SD), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Sara Soumah (Fi) som anslöt sig till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets reservation.
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 mars
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen kan, precis som Fryshuset och Egalia Skärholmen, se behovet av ett hbtqi-häng på hemlig plats i stadsdelsnämndsområdet. Som det ser ut nu har förvaltningen dock inga möjligheter att finansiera ett sådant, i och med att förvaltningens resurser för fritidsgårdsverksamhet är uppbundna i det avtal som tecknats med Fryshuset. Eftersom RFSL Stockholm inte är den enda aktören på marknaden som driver
verksamhet för hbtqi-ungdomar (Fryshuset driver till exempel också en fysisk mötesplats för unga hbtqi-personer i Hammarby sjöstad) skulle en sådan verksamhet därtill
behöva upphandlas för att kunna finansieras av nämnden.
Förvaltningen ser gärna ett utökat samarbete med fler närliggande stadsdelsförvaltningar och hoppas att RFSL Stockholm också undersöker den möjligheten. En sådan
utveckling av verksamheten skulle också kunna möjliggöra att verksamheten räknas
som stadsövergripande och därmed uppfyller kriterierna för att ansöka om bidrag från
socialnämnden. En ytterligare möjlighet som förvaltningen gärna ser att RFSL undersöker vidare är det regeringsuppdrag som presenterades för bara några dagar sedan,
den 24 mars, där regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) i uppdrag att fördela medel till ideella organisationer för insatser som främjar
mötesplatser för unga hbtqi-personer.
Om Egalias Skärholmens verksamhet skulle upphöra, skulle en alternativ väg för
förvaltningen kunna vara att undersöka möjligheten att öppna ett hbtqi-häng inom ramen för fältverksamheten, för att på så sätt säkerställa att någon form av verksamhet
för hbtqi-ungdomar fortlever.
En möjlighet på längre sikt skulle kunna vara att undersöka om det är möjligt att
genomföra en upphandling av en riktad verksamhet för hbtqi-ungdomar i mindre omfattning. I dagsläget är dock förvaltningens budget för fritidsgårdsverksamhet låst till
avtalet med Fryshuset.
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Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 april
2021 följande.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det som svar på remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Rashid Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon
m.fl. (S), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Ploen (Fi) som ställde sig bakom Vänsterpartiets och Socialdemokraternas särskilda uttalande.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 mars
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser, i likhet med motionären, att det är viktigt att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck samt
att HBTQ-personer ska ha likvärdig tillgång till trygga mötesplatser och meningsfulla
aktiviteter. Förvaltningen arbetar för att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter och
HBTQ-personer är en prioriterad målgrupp. Förvaltningen anser däremot att det inte
går att ha några synpunkter på finansieringsfrågan då nämnden saknar rådighet över
detta.

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer
Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourers yttrande inkom den 4 maj 2021
och har i huvudsak följande lydelse.
Om Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer
Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer är en samverkansorganisation för tjej-, transoch ungdomsjourer. Organisationen har sexton medlemsjourer, men jobbar med samverkan mellan landets runt 70 jourer, oavsett medlemskap. Sex av de sju transjourer
som finns i Sverige är medlemmar.
Reflektioner kring motionen
Jourernas erfarenheter av stödsamtal med unga styrker motionärens tes att mötesplatser för unga hbtq-personer är mycket viktiga, och i hög grad bidrar till både givande
fritid, tryggt identitetsskapande och god psykisk hälsa för många. Unga hbtq-personer
möter ofrånkomligen olika former av begränsningar i sin vardag – det kan handla om
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fördomar, kränkningar, brist på stöd från familj och vänner, religiösa eller andra restriktiva föreställningar om kön och sex, eller rent av hot och våld. Trygga rum i form
av mötesplatser särskilt för unga hbtq-personer är för många en fristad för återhämtning.
Fler mötesplatser för unga hbtq-personer behövs i hela landet, och Egalia i Stockholm fungerar som förebild och föregångare för liknande initiativ i mindre kommuner.
Vi menar således att det är av vikt även för unga hbtq-personer nationellt att landets
största stad prioriterar denna typ av satsningar.
Jourerna drivs som lokala ideella föreningar av och för unga, och har tillsammans
mångårig erfarenhet från hela landet av kommunala samarbeten och föreningsstöd. Vi
kan inte nog understryka vikten av att ekonomiskt stöd för civilsamhälleliga ungdomssatsningar behöver vara långsiktigt, helst sträcka sig över mer än ett år i taget, för att
resurser ska kunna läggas på verksamheten och inte bara på ansökning, redovisning
och administration av bidrag.
Sammanfattning
Vi ställer oss odelat positiva till förslaget att säkra finansieringen för Egalia i Skärholmen. Vi menar också att en säkrad finansiering behöver vara långsiktig för att verksamheten ska kunna bedrivas på bästa sätt.

RFSU
RFSU;s yttrande inkom den 6 maj 2021 och har i huvudsak följande lydelse.
RFSU Stockholm tackar för att ha fått möjligheten att lämna synpunkter på Dnr KS
2020/1349. RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse med uppgift att
sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU arbetar med utgångspunkt i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för ett
jämlikt och jämställt samhälle där sexualitet är en källa till glädje och njutning i människors liv.
Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet som är nödvändig för utövandet av
alla mänskliga rättigheter. Sexuell och reproduktiv hälsa är viktiga och nödvändiga delar i rätten till fysisk och mental hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa kan varken uppnås eller skyddas utan sexuella eller reproduktiva rättigheter.
En av RFSU:s centrala målsättningar är att alla människor ska kunna uppleva sexuell integritet, självkänsla och välbefinnande i alla faser av livet, oavsett kön eller könsidentitet, sexualitet, ursprung, funktionalitet och sammanhang.
RFSU Stockholm ser ett stort behov av fler mötesplatser för unga HBTQIA+-personer i regionen och tillstyrker således motionens förslag om att säkra finansiering av
Egalia Skärholmen. Unga personer som identifierar sig som HBTQIA+ är en utsatt
grupp med ökad risk för psykisk ohälsa, fler suicidförsök och en ökad hotbild. Skärholmen är också ett socioekonomiskt utsatt område, vilket ytterligare stärker skälen till
att stötta initiativ som ger ungdomar möjligheter till meningsfull fritid.
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Slutligen bedömer RFSU Stockholm att Egalias verksamhet i Skärholmen behövs
i sin befintliga omfattning, att verksamheten lyckas nå målgruppen och att den nuvarande kapaciteten därmed nyttjas väl. RFSU Stockholm ser det således som viktigt att
finna en långsiktig finansieringslösning, vars nivå möjliggör för Egalia Skärholmen att
fortsätta sin verksamhet i samma omfattning.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Socialnämnden
Reservation anfördes av Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) och Karin
Gustafsson m.fl. (S) enligt följande.
1.
2.

Bifalla motion om att rädda Egalia i Skärholmen
Därutöver anföra följande

Vi ser positivt på att förvaltningen delar vår uppfattning om att det är viktigt att trygga
Egalias framtid samt att unga hbtqi-personer behöver mer av samhällets stöd och inte
att mötas av en stängd dörr och en nedlagd verksamhet. Det är bra att man gjort en utredning och i den utredningen kommit fram till att RFSL Stockholm uppfyller kraven
för stöd av nämnden.
I ett SVT inslag beskriver Egalia Skärholmens fritidsledare hur unga som besökt
verksamheten inte vågar gå till andra fritidsgårdar och att Egalia Skärholmen varit den
enda plats där de känner sig sedda och vågar prata och uttrycka sig fritt. Att Egalia
Skärholmen öppnades hösten 2019 kom ur ett behov, varpå staden behöver fortsätta att
möta det behovet. Unga hbtqi-personer finns fortfarande, även i ytterstaden, och deras
önskan att ha tillgång till egna mötesplatser har inte minskat.
Vår förhoppning är att staden inte ställer olika, lika viktiga mötesplatser mot varandra och att man istället förstår att en bredd av mötesplatser gynnar alla unga - utan
att riskera att vissa grupper unga hamnar längre ner på prioritetslistan.
Feministiskt Initiativ, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt lag
ett förslag till socialnämndens organisations och föreningsutskott där vi föreslår att
nämnden beviljar Egalia Skärholmen 600 000 kr i tillfälligt bidrag som ett första steg i
att säkra verksamhetens framtid.

Reservation anfördes av Christina Wallmark (SD) enligt följande.
1.
2.

Att avslå motionen
Därutöver vill vi anföra följande:

Motionären tar upp att det bland gruppen unga transpersoner finns en stor del som har
tankar kring självmord och att en betydande andel även försökt ta sitt liv. Vi finner det
oerhört allvarligt och anmärkningsvärt att personer med psykiska besvär där självmord
finns på skalan skall hänvisas till ideella organisationer som på sin höjd kan erbjuda en
fritidsverksamhet. Naturligtvis skall personer med självmordstankar hänvisas till den
medicinskt professionella vården.
Gällande den delen av HBT-gruppen som inte omfattas av psykiska besvär eller
självmordstankar står vid fast vid att det är den generella fritidsverksamheten oavsett
om den är upphandlad eller sker i egen regi, som är den verksamhet där utvecklingspo-
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tentialen föreligger för en funktionell HBT-verksamhet. Det är ett egenvärde i sig att
HBT-verksamheten får utvecklas i en konsoliderad fritidsverksamhet. Om målet är en
inkluderande fritidsverksamhet där HBT-gruppen ingår, då är också vägen dit en inkluderande fritidsverksamhet. Om sen målet kräver en hög säkerhet, är det förvaltningens och polisens skyldighet att tillhandahålla den säkerhet som krävs. Det är inte HBTgruppen som ska flytta på sig, utan det är de individer som eventuellt inte kan bete sig
som skall hållas permanent borta från fritidsverksamheten. Vi anser att det är helt fel
att vara eftergiven och undfallande med hänvisning till normer som påverkar HBTgruppen negativt. Denna hållning måste gälla från politisk nivå, förvaltningens ledning
och ända ner till utförarledet inom fritidsverksamheten.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Veronica Stiernborg m.fl. (V) och Elvir Kazinic m.fl.
(S) enligt följande.
1.
2.

Att nämnden bifaller motionen
Att därutöver utöver anföra

Vänsterpartiet tackar förvaltningen för svar, och instämmer i mycket av det förvaltningen säger. Unga hbtqi personer i staden och som F! beskriver, i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden behöver fler trygga mötesplatser.
Förvaltningen tycker ju i sak att det är en bra och viktig verksamhet som de haft ett
gott utbyte av så det kan ni ju anknyta till och argumentera för att det därför är viktigt
att verksamheten har en långsiktig finansiering.

Skärholmens stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Salar Rashid m.fl. (S) och Anna Laine m.fl. (V) enligt
följande.
1.
2.
3.

Att stadsdelsnämnden i Skärholmen bifaller motionen
Att förvaltningen undersöker möjligheten till att teckna ett IOP-avtal med
Egalia Skärholmen för att säkra verksamhetens långsiktiga arbete i Skärholmen
Att därutöver anföra:

Det är med oro vi läser förvaltningens svar, som återigen påminner oss om hur det
grönblå styrets prioriteringar inte inkluderar unga hbtqi-personers livsvillkor och
trygghet. Och hur den gruppens plats i staden tyvärr inte verkar vara självklar. Istället
för att säkra de mötesplatser som unga hbtqi-personer ser som ett av få trygga sammanhang där de kan vara sig själva, så gör man tvärtom. I ett SVT inslag bekräftar Egalia Skärholmens fritidsledare bilden av det politiska svek det innebär att inte förlänga
finansieringen och säkra framtiden för mötesplatsen. De beskriver hur unga som besökt verksamheten inte vågar gå till andra fritidsgårdar och att Egalia Skärholmen varit
den enda plats där de känner sig sedda och vågar prata och uttrycka sig fritt. Egalia
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Skärholmens öppnande hösten 2019 kom ur ett behov - vi ställer oss frågande till varför staden inte fortsatt vill möta det behovet? Unga hbtqi-personer finns fortfarande,
även ute i ytterstaden, och deras önskan om tillgång till egna mötesplatser har inte
minskat.
Risken är att Egalias viktiga arbete och fokus hamnar mellan stolarna om den nuvarande mötesplatsen stängs ner, och man försöker väva in det i en redan befintlig
verksamhet. Det innebär också att all den kompetens och erfarenhet som Egalia och
dess personal har försvinner i och med dess nedläggning och att de ungdomar som hittat till, och fått förtroende för Egalia, riskerar att tappas bort.
Med anledning av detta föreslår Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ:
- Att förvaltningen undersöker möjligheten till att teckna ett IOP-avtal med Egalia Skärholmen för att säkra verksamhetens långsiktiga arbete i Skärholmen

Reservation anfördes av Tapani Juntunen m.fl. (SD) enligt följande.
1.
2.

Att Stadsdelsnämnden beslutar att avslå motionen
Att anföra följande.

Motionären tar upp att det bland gruppen unga transpersoner finns en stor del som har
tankar kring självmord och att en betydande andel även försökt ta sitt liv. Vi finner det
oerhört allvarligt och anmärkningsvärt att personer med psykiska besvär där självmord
finns på skalan skall hänvisas till ideella organisationer som på sin höjd kan erbjuda en
fritidsverksamhet. Naturligtvis skall personer med självmordstankar hänvisas till den
medicinskt professionella vården.
Gällande den delen av HBT-gruppen som inte omfattas av psykiska besvär eller
självmordstankar står vid fast vid att det är den generella fritidsverksamheten oavsett
om den är upphandlad eller sker i egen regi, som är den verksamhet där utvecklingspotentialen föreligger för en funktionell HBT-verksamhet. Det är ett egenvärde i sig att
HBT-verksamheten får utvecklas i en konsoliderad fritidsverksamhet. Om målet är en
inkluderande fritidsverksamhet där HBT-gruppen ingår, då är också vägen dit en inkluderande fritidsverksamhet. Och kräver det målet och den vägen hög säkerhet, då är
det förvaltningens och polisens skyldighet att tillhandahålla den säkerheten om så
krävs med alla tillåtna medel. Det är inte HBT-gruppen som ska flytta på sig, utan det
är de individer som eventuellt inte kan bete sig som skall hållas permanent från fritidsverksamheten. Vi anser att det vore moraliskt helt fel att vara eftergiven och undfallande med hänvisning till några normer som påverkar HBT-gruppen negativt. Denna
hållning måste gälla från politisk nivå, förvaltningens ledning, ända ner till utförarledet
inom fritidsverksamheten.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Rashid Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon
m.fl. (S) enligt följande.
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Vi välkomnar att förvaltningen framhåller vikten av att HBTQ-personer ska ha likvärdig tillgång till trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter, men vill poängtera
vikten av att tillföra resurser och säkra en långsiktighet. Engagemanget för unga hbtqipersoners livsvillkor får inte stanna vid fina ord och skrivningar. Vi känner en stor oro
för unga hbtqi-personer och den psykiska ohälsa som också riskerar att öka till följd av
långvarig isolering. Hur kommer effekterna av isolering och ensamhet slå mot de unga
hbtqi-personer som tvingas dölja sin sexualitet eller könsidentitet och som, även före
pandemin, levt under stor psykisk press?
Som det ser ut idag har Egalia finansiering fram till april 2021 – vart ska ungdomarna ta vägen sedan? Vi befinner oss dessutom mitt i en pandemi och det stärker ytterligare behovet av lokala verksamheter, inte minst i ett socioekonomiskt utsatt område som Skärholmen. Vi uppmanar staden att hitta en lösning på finansieringsfrågan
så att Egalia kan fortsätta i sin nuvarande form. Även om fältverksamheten skulle
kunna starta upp ett hbtqi-häng så skulle all den kompetens och erfarenhet som Egalia
har, försvinna i och med dess nedläggning och de ungdomar som hittat till Egalia riskerar att tappas bort. Dessutom blir en verksamhet som byter personal och plats redan
efter drygt ett år inte den trygga plats som den är menad att vara.
I ett SVT-inslag bekräftar Egalia Skärholmens fritidsledare bilden av det politiska
svek det innebär att inte förlänga finansieringen och säkra framtiden för mötesplatsen.
De beskriver hur unga som besökt verksamheten inte vågar gå till andra fritidsgårdar
och att Egalia Skärholmen varit den enda plats där de känner sig sedda och vågar prata
och uttrycka sig fritt. Att Egalia Skärholmen öppnades hösten 2019 kom ur ett behov,
så varför vill staden inte fortsatt möta det behovet? Unga hbtqi-personer finns fortfarande, även i ytterstaden, och deras önskan att ha tillgång till egna mötesplatser har
inte minskat.
Det måste finnas beredskap från det grönblåa styrets sida att möta det behov av
stöd som unga hbtqi-personer har, både under och efter pandemin. Unga hbtqi-personer behöver mer av samhällets stöd, inte att mötas av en stängd dörr och en nedlagd
verksamhet när de besöker en av få mötesplatser som de vågar gå till.
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