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§ 28
Program för HBTQ-frågor 2014-2017
Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-184-2014
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har fått ”Program för HBTQfrågor 2014-2017” på remiss från kommunstyrelsen. I ett
följebrev till remissen efterfrågar finansborgarrådet och
socialborgarrådet konkreta förslag till hur den bästa tänkbara
HBTQ-policy kan formuleras. Målsättningen är att policyn ska
vara övergripande och enkel att ta till sig. Förvaltningen ser
programmet som ett bidrag till formulering av en vision med
mål och lämnar förslag till underlag för en HBTQ-policy.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2014.
Dnr 618-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindström (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag.
1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag
till yttrande.
2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Äntligen får vi på remiss ett förslag till program/policy för
HBTQ-frågor. Oppositionspartierna har under mandatperioden
motionerat till kommunfullmäktige i frågan. I Södermalms
stadsdelsnämnd har Vänsterpartiet lyft upp frågan som ett
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viktigt krav i vår verksamhetsplan under de senaste åren. Redan
2008 föreslog Åsa Hagelstedt (V) att göra Södermalms till en
regnbågsstad genom att regnbågsmärka både kommunala
verksamheter och privata caféer och restauranger. Vi har blivit
positivt bemötta men de praktiska resultaten har dock inte blivit
särskilt synliga.
Vi vill att programmet kompletteras med ett barn- och
ungdomsperspektiv. Förskola, skola, öppen förskola, parklek,
fritidsgård, preventionsenhetens verksamhet,
ungdomsmottagningarna, flyktingsmottagning etc. spelar viktig
roll i hur barn i regnbågsfamiljer blir bemötta och synliggjorda
och vilket stöd HBTQ-ungdomarna får i sitt identitetssökande.
Den kompetensutveckling för personalen som behövs får inte
begränsas till lagstiftningsfrågor. Att ha ett HBTQ-perspektiv på
verksamheten innebär inte enbart att känna till och följa lagar
mot diskriminering. Att följa lagar måste vara grundläggande
för all offentlig verksamhet. Ett HBTQ-perspektiv handlar om
att synliggöra gruppen HBTQ-personer och också bedöma om
verksamheten är utformad på ett sätt som inte missgynnar denna
grupp. Ett HBTQ-perspektiv handlar också om att synliggöra
fördomsfulla beteenden och normer för att sedan kunna
bekämpa dem. Därför är det viktigt att det arbetet för HBTQpersoners rättigheter präglas av ett tydligt antirasistiskt och
intersektionellt perspektiv.
För att programmet ska få genomslag måste en konkret
genomförandeplan tas fram. Staden måste regelbundet ordna
utbildningar för de anställda. Det behövs en strukturerad
uppföljning och utvärdering.
Varken i remissen eller i förvaltningens tjänsteutlåtande nämns
någonting om samarbete med RFSL, Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter. De har en unik kännedom om HBTQ-personers
levnadsförhållanden och kan säkert bidra med många insikter
till stadens arbete och medverka i stadens utbildningar.
Med stöd från RFSL kan staden även HBTQ-certifiera sina
verksamheter, med mål att bli den första HBTQ-certifierade
huvudstaden i hela världen.
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Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande.
Det är glädjande att Stockholm får ett HBTQ-program. Vi
instämmer till fullo i det förvaltningen skriver. Vi vill också
särskilt betona hur viktigt det är att programmet följs upp på ett
tydligt sätt, med indikatorer och aktiviteter så att det händer
något i praktiken. Det behöver omarbetas och bli mer konkret.
De utbildningsinsatser som görs måste vara av hög kvalitet.
Det råder viss begreppsförvirring i ärendet. Vi ser gärna att det
heter HBTQ-program och inte HBT-program, vilket föreslagits
av Stadsledningskontoret. Det är en tydlig vits att ha med
queerbegreppet, eftersom det visar på den glidande skala som
finns när det gäller kön, könsroller, könsidentitet och sexualitet.
Det är upp till var och en att bestämma över sig själv i dessa
frågor, inte myndigheters förväntningar.
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§ 29
Förslag till naturreservat Årstaskogen och Årsta
holmar
Remiss från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och
miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
fått på remiss ett förslag till bildande av ett naturreservat i
Årstaskogen och Årsta holmar.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 6 augusti 2014.
Dnr 650-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och
Fredrik Lindström (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag
till beslut.
Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP)
lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom det.
Juliana Grsitelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP)
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.
att

i huvudsak bifalla förvaltningens förslag och välkomna
planerna på att bilda Åstraskogen och Årsta holmars
naturreservat,

att

uttala att planeringen av en bro från Södermalm till
Årsta holmar omedelbart bör avbrytas och att stadens

