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§ 17 Program för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022
- svar på remiss från kommunstyrelsen
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 4 september 2017, dnr 1.5.1-3952017.
Förvaltningen är positiv till programmet som ett förtydligande av
stadens budget och vision. Förvaltningen saknar dock en
uppföljning av implementeringen av programmet samt ser en
risk när flera nya program kommer samtidigt.

Uttalanden
Joel Laurén m.fl. (M) lämnade ett uttalande från Moderaterna.
Kristin Jacobsson (C) och Emil Öberg (KD) instämde i
uttalandet i form av ersättaryttrande.
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.
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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.

Kungsholmens
stadsdelsnämnd
2017-09-21

Sammanträdesprotokoll
Sida 35 (48)

I sammanhanget vill vi påtala vikten av att det i
samhällsorienteringen för nyanlända ägnas tydlig
uppmärksamhet till denna fråga. Även vid information
genom föräldrastöd ska frågan om lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning lyftas.
Lars Lundqvist m.fl (L) lämnade följande uttalande:
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.
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