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Yttrande angående – Yrkande från Mp, V och 
S om att förnya Göteborgs Stads HBTQ-plan 

 
När kommunstyrelsen får uppdrag att ta fram en ny rapport om HBTQ-personers 
livsvillkor som underlag till en ny HBTQ-plan har Socialdemokraterna några 
medskick. 

I den tidigare rapporten Normbrytande liv (2014) ligger endast 34 individers 
livsberättelser till grund för den analys som görs, majoriteten identifierar sig som 
kvinnor och inga slutsatser kan dras av personernas etniska och sociala bakgrund 
eller deras funktionalitet. För att stadens plan ska möta de problem som 
människor upplever i sin vardag behövs ett kunskapsunderlag som bättre speglar 
bredden av HBTQ-personer. Framförallt är det angeläget med ett tydligare 
klassperspektiv på människors utsatthet och möjlighet att leva ett normbrytande 
liv i Göteborg utifrån socioekonomiska faktorer som hur och var man bor, arbete, 
inkomst och utbildning.  
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Yrkande angående – Yrkande från MP och V om att 
förnya Göteborgs stads HBTQ-plan 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  
 
1.  Kommunstyrelsen uppdras revidera HBTQ-planen så att de mål som idag ägs 
av stadsdelsnämnd eller social resursnämnd tilldelas annan ansvarig nämnd.  

2.   Visionen om ett Regnbågshus stryks ur planen. 

3. Planen ska i framtiden innefatta mer riktade och skarpa förslag på insatser för 
att stärka och stötta HBTQ-personer som växer upp i särskilt utsatta områden. 
Områden där det ofta finns fördomsfulla och diskriminerande uppfattningar om 
HBTQ-personer. 

4. HBTQ-planens giltighetstid förlängs med ovanstående ändringar till 31 
december 2021 

 

Yrkandet 
Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller öppenheten och 
respekten för olikheter. Sverigedemokraterna vill att alla fortsatt ska behandlas 
lika av lagen oavsett sexuell läggning eller identitet och att all diskriminering ska 
bekämpas.  

Med de ekonomiska svårigheter Göteborgs Stad står inför måste vi prioritera rätt 
och prioritera om.  

Ett Regnbågshus som bekostas av kommunen blir i framtiden inte rimligt med de 
utmaningar vi står inför ekonomiskt. Idag har vi en HBTQ-guide till gayvänliga 
ställen i ”Thatsup”, vi har befintliga mötesplatser i Göteborg såsom Vapiano och 
Bee Kök & Bar där alla människor behandlas med lika värde och respekt. Vill 
man ha ytterligare variation på öppna mötesplatser, så hamnar det utöver 
kommunens kärnverksamhet och då kan man söka föreningsbidrag för detta. 

Många HBT-personer lever under hedersförtryck och upplever att de inte är fria 
att leva som de vill. Utsattheten för hatbrott med homofobiska motiv ökar. Särskilt 
svårt kan det vara för HBT-personer som växer upp i våra utsatta områden där 
det ofta finns fördomsfulla och diskriminerande uppfattningar om HBT-personer. I 
utsatta områden är det ofta svårt för västerländska värderingar, mänskliga 
rättigheter och demokrati att få genomslag fullt ut.  
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För Sverigedemokraterna är kampen mot hot, våld, hatbrott och hederskultur den 
viktigaste frågan för att förbättra HBT-personers ställning. Här kan vi göra skillnad 
på riktigt för de HBT-personer som bäst behöver det i Göteborg. Vi ser att det 
finns ett akut behov att lösa det praktiska runt vart någonstans de män som faller 
offer för våld och förtryck ska ta vägen. För utsatta kvinnor finns kvinnojourer, 
men vi har i dagsläget i Göteborg inget säkert boende för män som utsatts för 
våld i relationer. Det anser vi vara mer akut att lösa än nya samlingsplatser för 
HBTQ-personer. 

Vi vill att större fokus läggs på planering runt kompetenshöjande insatser kring 
HBT/heder för samtliga medarbetare som arbetar med nyanlända, 
ensamkommande flyktingbarn, på asylboenden och inom socialtjänsten med 
olika mottagarfunktioner för att förbättra HBT-personers livsvillkor. 

Vi vill även att man genomför kompetenshöjande insatser kring 
HBTQ/hedersrelaterat i de kommunala bostadsbolagen/störningsjourerna. 

Stadens HBTQ-råd, Social resursförvaltning och Framtiden AB bör samarbeta 
aktivt med föreningen GIA (Gays in Angered)1, en trygg anonym mötesplats samt 
föreningen HOMAN Göteborg2 som aktivt riktar sig till och stöttar de HBTQ-
personer som utsätts för just hedersrelaterat våld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://gbg.agendajamlikhet.se/organisationer/gays-in-angered-1  
2 http://www.homan.se/  

http://gbg.agendajamlikhet.se/organisationer/gays-in-angered-1
http://www.homan.se/
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Yrkande angående – Att förnya 
Göteborgs stads HBTQ-plan 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1.   HBTQ-planens giltighetstid förlängs till 31 december 2021 

2.   Kommunstyrelsen uppdras revidera HBTQ-planen så att de mål som idag ägs 
av stadsdelsnämnd eller social resursnämnd tilldelas annan ansvarig nämnd. 

3.   Kommunstyrelsen utreder hur målen angående inrättandet av ett regnbågshus 
samt skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta ska kunna 
verkställas senast under 2022. 

4.   Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en ny uppdaterad rapport om HBTQ-
personers livsvillkor till grund för den nya planen. Denna rapport undersöker 
även villkor för HBTQ-personer inom utbildningsförvaltningen och 
grundskoleförvaltningens verksamheter.   

Yrkandet 

Kommunstyrelsens eget HBTQ-råd har lämnat en skrivelse och informerat om 
något vi tyvärr redan visste: att staden har misslyckats med att stärka HBTQ-
personer rättigheter i den takt som var planerat. Flera av målen är än idag inte 
påbörjade trots att planens giltighet bara sträcker sig till januari 2021. HBTQ-
planens legitimitet vilar till stor del på rapporten Normbrytande liv i Göteborg, 
och det är viktigt att även en ny plan vilar på en uppdaterat 
verklighetsbeskrivning. Att hinna göra en ordentlig kartläggning av HBTQ-
personers livsvillkor i Göteborg och ta fram en ny plan baserad på resultaten 
innan januari 2021 är inte realistiskt. Den finns också ett värde i att involvera de 
nya nämnderna i framtagandet av planen, och således kan den arbetas fram först 
under 2021. 

Två mål som inte verkställts och som väckt frustration är  inrättandet av ett 
regnbågshus samt skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta HBTQ-
personer. Dessa har visat sig svåra att lösa inom ram för ansvarig nämnd och 
arbetet har således inte kommit igång. Vi rödgrönrosa vill nu slutligen gå till 
botten med hur dessa viktiga mål ska kunna uppfyllas, och en egen utredning om 
just detta verkar nödvändigt. Då får kommunfullmäktige slutligen en chans att 
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tydligt säga ja eller nej, och väntan får ett slut. Vi vill se fler av målen i planen 
uppfyllda innan vi går vidare med en ny plan.  

HBTQ-rådet påpekar att skolan inte fanns med i den förra rapporten. I och med att 
grundskoleförvaltningen bildats efter att rapporten togs fram finns nu helt andra 
muskler att jobba med HBTQ-rätt även inom ramen. En del av målen i nuvarande 
plan kan möjligen också övertas av grundskolenämnden när stadsdelsnämnderna 
läggs ned. Det är viktigt att rättighetsarbetet grundläggs tidigt i åldrarna och att 
även HBTQ-Göteborgare som går i skolan omfattas av detta viktiga arbete. Därför 
bör även utbildningsförvaltningen och grundskoleförvaltningen involveras i det 
framtida arbetet.   
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