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§ 35
Hur ska Egalias framtid säkras i Skärholmen?
-skrivelse

Beslut
Skrivelsen skickas till förvaltning för beredning med följande
tillägg:
• Hur ser samverkan ut mellan vår fritidsverksamhet (som f.n.
drivs av Fryshuset) och Egalia?

Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
en skrivelse enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på att skrivelsen skickas till
förvaltning för beredning med följande tillägg:
• Hur ser samverkan ut mellan vår fritidsverksamhet (som f.n.
drivs av Fryshuset) och Egalia?
Ordförande Johan King (C) hör bifall till förslaget.
Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, skrivelse, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Skrivelse till Skärholmens stadsdelsnämnd 24 september 2020
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Hur ska Egalias framtid säkras i Skärholmen?
Under den förra rödgrönrosa mandatperioden var trygga
mötesplatser för
unga hbtq-personer en högt prioriterad fråga, det genomfördes
kompetenshöjande insatser kring normkritik och hbtq för
fritidsverksamheten
och avsattes resurser för att stadsdelarna skulle skapa fler
mötesplatser. I
stadens Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning,
könsidentitet och könsuttryck 2018-2022 är "trygga mötesplatser
och
meningsfulla fritidsaktiviteter, samt möjlighet att bygga egna
nätverk och
skaffa sig positiva förebilder inför vuxenlivet" ett särskilt mål som
stadens
nämnder och bolag ska jobba för att uppnå.
Vi är glada att det grönblåa styret haft kvar flera direktiv och
skrivningar för
att främja mötesplatser för unga hbtq-personer sedan de tillträdde
makten. I
stadens budget finns till exempel bland direktiven till stadsdelarna
en punkt
som säger att stadsdelarna ska "verka för fler mötesplatser för unga
hbtqpersoner,
inklusive unga hbtq-personer med olika funktionsvariationer, över
hela staden, och i synnerhet i ytterstaden". Vi beklagar dock att det
grönblåa
styret samtidigt genomfört nedskärningar på över 66 miljoner
kronor 1
stadsdelarnas budget för barn, kultur och fritid och ställer oss
frågande till hur
styret har tänkt få ihop ekvationen att stadsdelarna ska kunna skapa
fler
mötesplatser - men med mindre pengar.
Till vår stora glädje hade vår stadsdel Skärholmen turen att få en
hbtqmötespl
ats för unga 2019 tack vare det civila samhällets engagemang då
RFSL
Stockholm öppnade upp en filial till mötesplatsen Egaliajust här.
Filialen
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startade som ett pilotprojekt med finansiering av Region Stockholm
och har
välkomnats av många. I Skärholmens stadsdelsnämnds
verksamhetsplan år
2019 stod uttryckligen att "För att skapa en mötesplats för
ungdomar som
identifierar sig inom hbtq ser förvaltningen över möjligheten till
samverkan med
Egalia". Nu när ett år har gått och verksamheten rullar på står den
dock utan
fortsatt finansiering eftersom Regionen menar att fritidsverksamhet
är en
kommunal angelägenhet. Vilket stämmer.
Engagemanget för unga hbtq-personers livsvillkor får aldrig stanna
vid fina ord
och skrivningar i en budget, det är hög tid att det grönblåa styret
visar sm
ambition om fler mötesplatser för unga hbtq-personer i praktiken.
För många
unga hbtq-personer är dessa mötesplatser en livsviktig frizon där de
kan få
vara sig själv, träffa andra unga med liknande erfarenheter och
trygga vuxna
ledare att spegla sig i. Att det finns en sådan mötesplats i just
Skärholmen är
oerhört viktigt för att även unga i vårt område ska ha tillgång till en
sådan
plats, och inte bara unga som bor i eller har råd att ta sig in till stan.
Nu måste
kommunen kliva in och ta sitt ansvar för att säkra framtiden för
Egalia i
Skärholmen!
Med anledning av detta vill vi veta:
• 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?

