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Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Skrivelse; Hur ska Egalias framtid säkras i
Skärholmen?
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Egalia är en hbtqi-mötesplats för ungdomar som drivs av RFSL
Stockholm på Södermalm. I september 2019 öppnade RFSL en
filial till Egalia i Skärholmen med stöd från Region Stockholm.
Stödet från regionen har dock avslutats och från april i år står Egalia
Skärholmen utan finansiering. Förvaltningen har fått i uppdrag att
redogöra för det pågående samarbetet med Egalia.
Enligt Fryshuset, som driver förvaltningens fritidsgårdar på
entreprenad, är Egalia Skärholmens verksamhet ett viktigt och
nödvändigt komplement till Fryshusets. Förvaltningen kan också se
behovet av ett hbtqi-häng på hemlig ort i stadsdelsnämndsområdet. I
dagsläget har dock förvaltningen inga möjligheter att finansiera ett
sådant, i och med att förvaltningens resurser för
fritidsgårdsverksamhet är uppbundna i det avtal som förvaltningen
har tecknat med Fryshuset. RFSL Stockholm har sökt bidrag från
socialnämnden för Egalia Skärholmen. Beslut kring detta väntas i
mars 2021.
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.
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Bakgrund
Egalia Skärholmen driver sedan september 2019 en
fritidsverksamhet särskilt riktad mot hbtqi-ungdomar 13-19 år i
Skärholmen. En skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Feministiskt initiativ med titeln Hur ska Egalias framtid säkras
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i Skärholmen, har inkommit till förvaltningen för beredning med
utgångspunkt i följande frågeställningar:
• Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för stadsdelen att ta
över finansieringen av Egalia Skärholmen?
• Finns i dagsläget någon dialog med stadsledningskontoret,
socialnämnden eller andra delar av staden för att lösa
finansieringen?
• Hur har stadsdelens samverkan med Egalia i Skärholmen
sett ut sedan filialens öppnande, och hur ser dialogen ut i dagsläget?
• Hur ser samverkan ut mellan vår fritidsverksamhet (som f.n.
drivs av Fryshuset) och Egalia?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för medborgarservice,
stadsmiljö och öppen verksamhet.
Ärendet
Egalia är en hbtqi-mötesplats för ungdomar, som drivs av
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners,
queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) Stockholm.
Verksamheten har funnits på Södermalm sedan 2007. I september
2019 öppnades en filial till Egalia i Skärholmen för hbtqi ungdomar 13-19 år med målet att bryta det sociala utanförskapet
och öka den psykiska hälsan hos hbtqi-ungdomar. Filialen startade
som ett pilotprojekt med finansiering från Region Stockholm.
Egalia Skärholmens verksamhet finns på hemlig adress för att
kunna vara en trygg plats där ungdomarna vågar komma ut och vara
sig själva. Egalia menar att även om det är uttalat att alla är
välkomna vid de ordinarie fritidsverksamheterna, upplever inte
alltid hbtqi -ungdomarna att det ser ut så i verkligheten. Det kan
handla om små ord som används eller oproblematiserad homofobi,
som gör att de inte vågar vara öppna med vilka de är, vilket kan
leda till försämrad psykisk hälsa. Såväl suicidtalen som antalet
självmordsförsök är höga i målgruppen.
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Från början var verksamheten riktad mot Skärholmen och
intilliggande förorter som Botkyrka, Huddinge och Södertälje.
Tanken med verksamhetens geografiska läge var att möjliggöra för
ungdomar som av olika skäl inte tar sig till Egalias lokaler i
innerstan att ta del motsvarande verksamhet i närområdet. Under
hösten 2020 meddelade regionen att de inte längre kommer att
finansiera verksamheten med motiveringen att fritidsverksamhet är
en kommunal angelägenhet. När verksamheten inte längre
finansieras av Regionen så jobbar Egalia Skärholmen inte heller
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aktivt med att nå ut till närliggande kommuner utan har fokus på
just Skärholmens stadsdelsnämndsområde.
Sedan öppnandet den 18 september 2020 har Egalia Skärholmen
haft verksamhet på onsdagar mellan kl. 16-20. Varje tillfälle har
bemannats av två fritidsledare. Antalet besökare har varierat mellan
1-10 per kväll. Under perioden 18 september 2019 -24 juni 2020 har
verksamheten haft 32 unika besökare och det totala antalet besök
har uppgått till 222, vilket i snitt ger 5 besökare per tillfälle. Egalia
följer inte upp var besökarna bor, men uppfattningen hos
medarbetarna i verksamheten är att huvuddelen av besökarna bor i
Skärholmens stadsdelsnämndsområde.
Ekonomiska förutsättningar
Egalia Skärholmen har för år 2021 budgeterat för kostnader på totalt
1,2 miljoner kronor. Verksamheten har löst finansieringen fram till
april 2021 genom en donation från företaget Levi's, men står
därefter utan finansiering. Budgeten omfattar i huvudsak
personalkostnader (totalt 730 tkr för projektledare och ledare för
verksamheten) samt lokalkostnader om 200 tkr.
Förvaltningen har en budget för drift av fritidsgårdsverksamheten
för 2021 som ligger på totalt 10,9 mnkr. Budgeten utgår ifrån det
befintliga avtalet om fritidsverksamhet med Fryshuset som löper ut
i november 2021. Förvaltningen är, genom detta avtal, bunden vid
att driften av fritidsgårdana ska skötas av Fryshuset och det finns
därav ingen möjlighet i dagsläget att bryta loss någon finansiering
från det befintliga avtalet med Fryshuset för att finansiera andra
fritidsgårdsverksamheter som exempelvis Egalia Skärholmens
verksamhet.
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Dialog med socialnämnden samt hbtq-häng i övriga staden
Socialnämndens organisations- och föreningsutskott (OFU) beviljar
bidrag för stadsövergripande och öppna verksamheter som
kompletterar socialtjänsten och finansierar sedan en lång tid tillbaka
RFSLs verksamhet Egalia Södermalm. RFSL Stockholm får även
bidrag för sitt Funk hbtqi-häng. Båda dessa verksamheter är
stadsövergripande. OFU beslutade vid sitt sammanträde den 16
december 2020 att bevilja verksamhetsbidrag för 2021 om 600 000
kr till Egalia Södermalm. Bidraget till Egalia Södermalms
verksamhet har från och med 2020 höjts med 150 000 kronor för att
verksamheten skulle kunna nå ut till fler och tillgodose ökade behov
hos befintliga medlemmar. Däremot avslogs de medel som RFSL
Stockholm ansökte om för Egalia Skärholmen då den verksamheten
inte uppfyller kriterierna för att kunna söka verksamhetsbidrag från
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OFU. För att vara berättigade till verksamhetsbidrag måste
verksamheten först prövas för och erhålla tidsbegränsat bidrag
under minst två år. RFSL Stockholm har sedan dess sökt bidrag
direkt från socialnämnden för Egalia Skärholmen, som kommer
besluta om detta vid sitt sammanträde i mars. För att vara
berättigade till bidrag från socialnämnden krävs bland annat att
verksamheten är stadsövergripande, vilket innebär att de behöver nå
deltagare från minst tre stadsdelsnämndsområden. Om RFSL
beviljas ett tidsbegränsat bidrag från socialnämnden under minst två
års tid har de därefter möjlighet att ansökan om verksamhetsbidrag
från OFU.
De senaste åren har ett flertal hbtq-häng startats upp av
stadsdelsnämnder inom staden. Aktiva hbtq-häng finns för
närvarande i sex stadsdelsnämnder. Två stadsdelsnämnder
(Hägersten-Älvsjö och Hässelby-Vällingby) har tidigare haft hbtqhäng, men där är verksamheten för tillfället vilande. De aktiva hbtqhängen drivs företrädelsevis inom ramen för nämndernas
fältverksamhet. Detta gäller i Farsta, Bromma och Östermalm (i
samverkan med Kungsholmen). På Södermalm drivs hbtq-hänget av
Södergården som är en fristående fritidsgård, medan Rinkeby-Kista
alldeles nyligen öppnat ett hbtq-häng i kommunal regi på hemlig
adress inom ramen för deras befintliga fritidsverksamhet.
Samverkan mellan Egalia Skärholmen och
stadsdelsförvaltningens fritidsverksamhet
Fryshuset Skärholmen som driver nämndens fritidsgårdsverksamhet
på entreprenad har idag en pågående dialog och samarbete med
Egalia, bland annat för att bedriva ett långsiktigt arbete med att
förändra normer kring hbtqi-frågor bland ungdomar i området, men
även till viss del inom den egna personalstyrkan. Fryshuset har
också anställt en av Egalia Skärholmens fritidsledare i sin
verksamhet.
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Enligt Fryshuset är Egalia Skärholmens verksamhet ett viktigt och
nödvändigt komplement till Fryshusets. Både Fryshuset och Egalia
menar att det finns hbtqi-ungdomar i stadsdelsnämndsområdet som
inte känner sig trygga med att vara öppna med sin läggning i de
öppna fritidsverksamheterna, med anledning av stereotypa normer
kring hbtqi. Fryshuset och Eglia är vidare överens om att det är av
stor vikt att arbeta med att förändra dessa normer, men att det är ett
långsiktigt arbete. De menar också att till dess att vi kan se resultat
av det mer långsiktiga arbetet med normer och värderingar är en
verksamhet för hbtqi- ungdomar på en hemlig plats nödvändig för
att över huvud taget kunna nå stora delar av målgruppen.
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Synpunkter och förslag
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 förvaltningen har tecknat 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.
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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Jämställdhetsanalys
Egalia registrerar inte sina besökare utifrån kön, vilket gör det svårt
att dra några omfattande slutsatser på jämställdhetsområdet.
Verksamheten på Södermalm genomförde dock en enkät 2018 där
de frågade vilket kön besökarna identifierade sig som. I enkäten
uppgav 44 procent att de identifierade sig som flickor, 8 procent
som pojkar, 41 procent som icke-binära/transpersoner och 7 procent
visste inte eller ville ej ange sitt kön. Om nämnden på längre sikt
skulle besluta att inrätta ett hbtqi-häng i någon form i
stadsdelsnämndsområdet vore det önskvärt att en motsvarande
enkät genomförs för att kunna följa vilka målgrupper som
verksamheten når och på så sätt skaffa sig ett bättre underlag för
vidare analys.
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