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Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Remiss av Program för lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck 2018-2022
Bakgrund
Ärendet
Stockholms Hamnar har tagit emot rubricerade remiss av Stockholms Stadshus AB för
besvarande senast 2017-09-04. Remissen kommer ursprungligen från
Stadsledningskontoret men Stockholm Stadshus AB håller ihop svaren från bolagen.
Förslaget
Ibudget för 2015 anges att Stockholm stad ska ta fram och besluta om ett hbtq-program
för staden. Stadsledningskontorets förslag till program är ett styrdokument som stadens
nämnder och bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer upp sitt arbete för att
bättre nå visionen om Ett Stockholm för alla med fokus på hbtq-personers rättigheter.
Programmet tydliggör inriktningen för arbetet och preciserar ett antal gemensamma
fokusområden.
Iprogrammets första del beskrivs vilka utmaningar som finns när det gäller hbtqpersoners rättigheter och vad staden strävar efter inom området.
Den andra delen av programmet pekar ut fem fokusområden som är prioriterade för
staden att arbeta med.
Övergripande inriktning
IStockholm har alla samma möjlighet och makt att forma samhället och sina egna liv
utan att begränsas av exkluderande normer kopplat till kön, könsidentitet, könsuttryck
eller sexuell läggning.

Fokusområden
1. Våld, diskriminering och andra kränkningar mot hbtq-personer ska upphöra
2. Unga hbtq-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter
3. Hbtq- personer ska ha likvärdigt stöd, omsorg och vård
4. Hbtq-personer ska ha likvärdig tillgång till kultur, idrott och fritid
5. Staden ska samverka med civila samhället för hbtq-personers lika rättigheter och
möjligheter
Den tredje delen av programmet beskriver ansvarsfördelning och övergripande arbetssätt
samt hur uppföljningen ska göras.
Förslaget finns att ladda ner via Stockholms Hamnars sida på Insyn:
http: / /insynsverige.s e / s tockholm- s thlmshamnar

Stockholms Hamn AB:s synpunkter
Stockholms Hamnar välkomnar arbetet med att förbättra situationen för hbtq-personer
inom Stockholms stad och stödjer programmet.
Stockholms Hamnars uppdrag är att främja sjöfarten och säkra regionens
varuförsörjning. Detta görs genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för
färje-, kryssnings- och godstrafiken. Vidare äger och förvaltar hamnen ca 200 000 kvm
lokaler. Våra kunder är således inte i första hand medborgare eller individer, som är fokus
iprogrammet, utan företag och organisationer. Det fokusområde som främst är relevant
för Stockholms Hamnar är att våld, diskriminering och andra kränkningar mot hbtqpersoner ska upphöra och detta kan vi arbeta medivårt interna arbeteirollen som
arbetsgivare.
Irollen som arbetsgivare kan vi arbeta för att inte någon diskriminering eller andra
kränkningar sker på vår arbetsplats. Detta arbete styrs och bedrivs genom systematiskt
arbete med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheteri arbetslivet,i
enlighet med diskrimineringslagen.Ivår externa kommunikation strävar vi efter att inte
använda oss av stereotyper. Dessa frågor är prioriterade av Stockholms Hamnar.

Förslag
Styrelsen föreslås besluta
att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

Stockholm den 14 augusti 2017
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