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Yttrande angående - yrkande från MP och V om
inrättande av Regnbågshus
Yttrandet
Att arbetet med inrättandet av ett regnbågshus går bra och sker i bred delaktighet med målgruppen är
något Demokraterna ser som glädjande. Med regnbågshusets planerade inflyttning i november
kommer den mångfacetterade hbtqi-communityn äntligen få den sociala mötesplats som de är i behov
av.
Det nuvarande kommunbidraget som kommunfullmäktige gav nämnden på 1,5 miljoner kr per år har
gått till lokal, en halvtidstjänst för en samordnare av mötesplatsen och mycket annat. Det är först 2023
och framåt förvaltningen för demokrati- och medborgarservice önskar en utökad ram på ca 1 miljon
kronor för mötesplatsen. Detta önskemål är något som samtliga partierna behöver beakta i beredningen
av budget 2023.
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Yttrande angående – yrkande angående
inrättande av Regnbågshus.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att nämnden för demokrati och medborgarservice
ska tillföras 1 mnkr för arbetet med att inrätta ett Regnbågshus. Detta för att
hyreskostnaderna kan komma att överstiga den pott med pengar som förvaltningen fått
för ändamålet och att funktionen anses så viktig att den inte får begränsas på förhand.
Vi instämmer i att Regnbågshuset fyller en viktig funktion, men menar att satsningen är
finansierad. De indikationer vi har fått från förvaltningen är inte att det saknas pengar,
tvärtom. Det finns många fördelar med att förlägga verksamheten på en något mindre
central adress, dels för att anpassa kostnaderna till budgeten, dels för att möjliggöra för
fler göteborgare att söka sig till lokalen genom att den är lätt att nå också för de
människor som inte bor i de mest centrala delarna av staden.
Vidare anser vi att det i dagsläget finns många nämnder som är underfinansierade, och
där behov verkligen finns av att skjuta till extra medel för de uppdrag som nämnderna
har. Demokrati- och medborgarservice är dock, enligt vår mening, inte i ett så skriande
behov av ökade medel. Eventuella justeringar hade kunnat hanteras inom ramen för
arbetet med delårsrapporten som partierna i kommunstyrelsen just arbetat intensivt med,
nu får eventuella justeringar i stället hanteras i ordinarie budgetprocess.
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Yrkande

Miljöpartiet, Vänsterpartiet

2022-05-25

Nytt ärende

Yrkande angående – Inrättande av
Regnbågshus.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Nämnden för demokrati och medborgarservice tillförs 1 mnkr för arbetet med att
inrätta ett regnbågshus. Finansiering sker genom det prognostiserade överskottet för
år 2022.

Yrkandet
Arbetet med att inrätta ett regnbågshus i Göteborg pågår och ser mycket lovande ut.
Det finns ett tydligt och väldefinierat behov av en social mötesplats för det
mångfacetterade hbtqi-communityt. Hos hbtqi-föreningar finns ett behov av kontor och
rum för föreningsaktiviteter. Det finns ett behov av trygga platser för tillfälliga nätverk
och enskilda, icke-organiserade hbtqi-personer.
För att behoven ska kunna säkerställas behövs det mer pengar. Bland annat har
kostnaderna för en lokal som uppfyller de behov som finns visat sig svåra att begränsa till
belopp som ryms inom ramen för de medel som avsatts. Regnbågshuset har en viktig
funktion och det är angeläget att inte skapa begränsningar redan från början. Vi
rödgrönrosa vill därför att Nämnden för demokrati och medborgarservice ska tillföras 1
mnkr för arbetet med att inrätta ett regnbågshus.
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