Svar på interpellation av Bettan Andersson (V) angående
genomförandet av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtqpersoners livsvillkor
I en interpellation har Bettan Andersson (V) ställt följande tre frågor till kommunstyrelsens
ordförande
•
•
•

Hur tänker du säkerställa att Göteborg stads hbtq-plan blir verklighet?
Hur ska du verka för att Göteborgs stad ska få fler och inte färre mötesplatser för unga
hbtq-personer?
Kommer ni att genomföra det vi gemensamt beslutat om i planen?

och kommunstyrelsens ordförande har överlämnat interpellationen till mig för besvarande.
Kommunfullmäktige beslutade i bred enighet att ställa sig bakom stadens hbtq-plan. I planen
finns en rad åtgärder som är kopplade till de rekommendationer som lyftes i rapporten
Normbrytande liv i Göteborg – en lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014.
Syftet med planen är att säkerställa att personer som definierar sig som homosexuella,
bisexuella, transpersoner eller queera, liksom övriga göteborgare, har möjligheter att ta del av
stadens tjänster och service och att hbtq-personer som arbetar i staden erbjuds en god
arbetsmiljö.
Kommunstyrelsen har nyligen genomfört en uppföljning av planen. Av den uppföljningen kan
jag konstatera att av de 33 åtgärderna i planen så skulle 14 åtgärder vara genomförda senast
2018. Av dessa är fyra slutförda, 8 påbörjade och två har inte påbörjats. 9 åtgärder skulle
påbörjas under 2017 eller 2018, samtliga av dessa har påbörjats med varierad
implementeringstakt. 10 åtgärder i planen hade inget årtal för igångsättandet och av dessa är 9
påbörjade och 1 åtgärd har ännu inte hanteras.
De åtgärder som är antagna i planen behöver stadens samtliga nämnder och styrelser förhålla sig
till samt prioritera. Den lägesrapport som har presenteras visar tydligt att mer behöver göras för
att förverkliga planen.
I budget för 2020 har tre övergripande områden pekats ut och som behöver prioriteras i det
fortsatta arbetsmiljöarbetet i linje med Normer som skaver. Det är ett uppdrag som samtliga
nämnder och styrelser har fått. Därutöver tas ett omtag kring arbetet med att etablera ett
Regnbågshus och hur det skulle kunna utformas.
Utgångspunkten måste vara att alla mötesplatser för unga göteborgare ska vara trygga och
välkomnande för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet
eller sexuell läggning för att nämna några exempel. Med det sagt så behövs även säkra och
trygga mötesplatser för unga hbtq-personer.
Under hösten startade satsningen House of Colors upp på allvar och är en verksamhet som är
tänkt att byggas långsiktigt inom ramen för Ungdomssatsningen Hisingen. Arbetet med att
skapa mötesplatser och inkluderande rum behöver fortsätta, men det är en fråga som behöver

styras av och med unga hbtq-personer.
Kommunstyrelsens uppföljning av hbtq-planen visar att det finns flera orsaker till varför vissa
åtgärder har blivit försenade och varför implementeringstakten har varierat. Flera pekar på
förankringen av planen och att åtgärderna inte heller har varit finansierade från början. Tyvärr
gäller det särskilt de åtgärder som hbtq-community prioriterat högt.
Stadsledningskontoret lyfter frågan om planen kan behöva ses över. Den frågan tycker jag är för
tidigt väckt. Men staden har all anledning att i samband med den omorganisation som väntar att
se över hur frågorna ska hanteras, det gäller särskilt hbtq-planen eftersom den i dag gäller för
såväl stadsdelsnämnderna som Social resursnämnd.
Helene Odenjung
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Interpellation av Bettan Andersson (V) till
kommunstyrelsens ordförande om
genomförandet av Göteborgs Stads plan för
att förbättra hbtq-personers livsvillkor
Enligt Göteborgs hbtq-plan, som antogs 2017 av en bred politisk enighet, ska staden
verka för att förbättra hbtq-personers livsvillkor. Jag undrar hur styret kommer jobba för
hbtq-planens genomförande.
Till exempel ska det finnas fler mötesplatser för unga hbtq-personer 2021 än vad det
gjorde 2017. Men innan sommaren kom beskedet att två verksamheter för unga hbtqpersoner tvingas lägga ned. Både föreningen "Hänget" och House of colours på Hisingen
blir utan fortsatt finansiering.
Enligt rapporter från Myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhällsfrågor har unga
hbtq-personer generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har dålig tillit till
andra människor samt har i större utsträckning självmordstankar än andra unga.
Hbtq-rådet har bland annat lyft att det finns ett behov av flera kommunala mötesplatser
för unga hbtq-personer. Det behövs mer kunskap och bättre rutiner för att fånga upp och
ge rätt stöd till de hbtq-personer som mår dåligt. I det arbetet är de verksamheter som
möter unga livsviktiga. Det är oacceptabelt att alliansstyret låter två uppskattade
verksamheter stänga.
Många verksamheter, både kommunala och offentliga, har hbtq-certifierats, stadens
personal har utbildats i hbtq-frågor och Göteborg har inrättat Sveriges första kommunala
hbtq-råd. Men vi är långt ifrån färdiga, heteronormen i staden är fortfarande stark och ett
omfattande arbete kvarstår.
Oron är nu stor att styrets omfattande nedskärningar kommer drabba fler livsviktiga
verksamheter i staden.
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Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande:

1. Hur tänker du säkerställa att Göteborg stads hbtq-plan blir verklighet?
2. Hur ska du verka för att Göteborgs stad ska få fler och inte färre mötesplatser för
unga hbtq-personer?
3. Kommer ni att genomföra det vi gemensamt beslutat om i planen?

Bettan Andersson (V)
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