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§9
Program för lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck 2018-2022. Kulturförvaltningens svar
på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2296/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) att som svar på remissen överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen,
2) att förklara beslutet omedelbart justerat.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-09-08.
Sammanfattning

Programmets föreslagna åtgärder syftar till att utveckla och
säkerställa kvaliteten i stadens verksamheter så att alla
människor, oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell
läggning, blir likvärdigt bemötta. Syftet är också att den service
och omsorg och de tjänster som erbjuds stockholmarna är lika
tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för alla.
Programmet är indelat i fem insatsområden, där ett anger att
hbtq-personer ska ha likvärdig tillgång till kultur, idrott och fritid.
Kulturförvaltningen instämmer med programmets analyser samt
förslag till genomförande och uppföljning. Förvaltningen betonar
också att den är en strategiskt viktig aktör i detta arbete med
publika verksamheter som möter stockholmarna på många
arenor. I remissvaret ges exempel på hur kulturförvaltningen
arbetar med normkritik på såväl policynivå som i den utåtriktade
verksamheten.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Roger Mogert (S) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Rasmus Jonlund
m.fl. (L) enligt följande:
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När Alliansen styrde tog vi fram ett program för hbtqfrågor. Remissrundan hade precis hunnit bli klar när den
nya majoriteten efter maktskiftet valde att avbryta arbetet.
Det har sedan tagit majoriteten tre år att presentera ett eget
program. Programmet för lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är
med andra ord efterlängtat men kunde ha varit mer konkret.
Uppföljning, tidsplaner och ansvarsfördelning bör framgå
tydligare, så att viktiga uppgifter inte bara blir hängande i
luften.
Med det sagt så är det positivt att ett program för detta
viktiga arbete nu har presenterats. Med ett program på plats
kan förvaltningar och nämnder förhoppningsvis sporras att
höja ambitionsnivån när det kommer till att iaktta
transpersoners behov och rättigheter, stärka rätten till
skyddat boende för hbtq-personer som utsätts för våld i
nära relationer, synliggöra hbtq-personers särskilda
utsatthet för hedersförtryck, och öka medvetenheten om
hbtq-personers ställning som måltavlor för våldsbejakande
extremism.
Särskilt uttalande lämnas av Sophia Granswed m.fl. (M) enligt
följande:
Alla människor ska ha samma frihet att göra egna val för att
forma sina liv. För att uppnå ett jämställt och jämlikt
samhälle för alla individer ska staden arbeta för att de
hinder som finns ska undanröjas.
Det aktuella programmet har ett gott syfte. Dock ser vi en
problematik i att ålägga stadens verksamheter ytterligare
policies och styrdokument. Mängden styrdokument bör
tvärtom minimeras. Det bästa vore att föra samman alla
policies som rör diskriminering i ett övergripande
dokument om hur staden ska arbeta ur ett
medborgarperspektiv med dessa frågor. Det borde vara
självklart att svensk lag ska gälla utan att det tydliggörs i ett
policyprogram. I detta tänkta övergripande dokument bör
det föreliggande programmets fokusområden inkluderas.
Ersättaryttrande

Pelle Thörnberg (C) instämmer i särskilt uttalande från Sophia
Granswed m.fl. (M).
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