
Svar på interpellation av Bosse Parbring (MP) till kommunstyrelsens ordförande om 
inrättandet av Regnbågshuset i Göteborg 

I en interpellation har Bosse Parbring har ställt följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: 

1. Hur ska kommunfullmäktiges löfte om att skapa ett Regnbågshus förverkligas?   

Som det parti med huvudsakligt ansvar för hbtq-frågor inom Alliansen kommer här svar från 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Helene Odenjung (L).  
 
”Jag tänkte att i en stadsdel med 50 000 invånare måste det finnas väldigt många unga som är 
hbtq. Men de är svåra att hitta eftersom många lever dubbelliv.” Så svarade Tanya Charif om 
varför hon startade upp mötesplatsen GIA, Gays in Angered. 

Vi vet att kunskap om hbtq-frågor har svårare att nå fram i stadsdelar med hög arbetslöshet, 
hög ohälsa och med sämre möjligheter att ta del av samhällsinformation. Men svårigheter för 
den som är hbtq finns fortfarande i alla delar av Göteborg, oavsett ålder eller bakgrund.   

Staden har gjort stora framsteg senaste åren och är i dag en förebild för många andra 
kommuner med anledning av det jobb som vi har gjort tillsammans och i bred politisk enighet 
– men det finns fortfarande mycket kvar att göra.  

Vi vet att följderna av att hbtg-personer utsätts för olika former av kränkningar och våld i sin 
vardag leder till högre ohälsotal och isolering inom denna grupp. De två vanligaste platserna 
för unga att bli utsatta för hatbrott på är i skolan och på arbetet. Det är också vanligare att 
unga hbtq-personer än andra unga blir utsatta för våld i hemmet. 

Tanya Charif, menar att GIA, hjälper unga att slappna av, vara sig själva och släppa den skam 
och skuld de ofta bär på. Hon menar att det är viktigt att skapa frizoner, där man får vara sig 
själv. Hbtq-rörelsen i Göteborg och även stadens egna råd har länge förespråkat att specifika 
mötesplatser och andra träffpunkter för unga hbtq-personer inrättas. Frizoner är viktigt för 
personer som kläms mellan att leva i en oförstående heteronormativ kontext och samhälle och 
i ett familjeliv med starka hedersnormer. Jag delar den uppfattningen.  

I stadens plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor som gäller fram till 2021 finns ett 
förslag om att i samverkan med civila samhället inrätta en mötesplats, ett Regnbågshus. I 
planen är Social Resursnämnd ansvarig och där har man konstaterat att det för närvarande inte 
är möjligt att genomföra förslaget eftersom det mot bakgrund av stadens ekonomi saknas 
finansiering. 

Min ambition är att förslaget om ett Regnbågshus ska förverkligas, hur det ska ske och vad 
huset ska fyllas med, avser jag att återkomma till. Men min utgångpunkt är att vi behöver 
börja med att utreda frågan tillsammans med civilsamhället och stadens HBTQ-råd.    
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Kommunfullmäktige fattade 2017 beslut i bred politisk enighet om att ställa sig bakom 
Göteborgs stads plan för att förbättra hbtq-personers villkor. En av åtgärderna i planen är 
att inrätta i samverkan med civila samhället en mötesplats, ett Regnbågshus, för hbtq-
personer. Ansvaret läggs i planen på Social resursnämnd. 

Både planen och rapporten Normbrytande liv i Göteborg (2014) pekar på att det finns ett 
stort behöv av trygga mötesplatser för hbtq-personer. Enligt rapporten uppger flera 
intervjuade hbtq-personer att de inte kan vara självklara och öppna i livets alla delar. 
Vissa känner oro eller rädsla inför omgivningens eventuella reaktioner och hyser 
dessutom en vaksamhet och försiktighet. Långt ifrån alla upplever att de självklart kan 
hålla en partner i handen på stadens gator. De förgivettagna föreställningarna om kön och 
sexualitet är livsvillkor som deltagarna i rapporten uppger att de alltid måste förhålla sig 
till.  

HBTQ-rådet har lyft behovet av flera kommunala mötesplatser för unga hbtq-personer då 
särskilt utsatta ungdomar kan kräva myndighetsutövande insatser. Likaså är mötesplatser 
öppna för normbrytande liv oavsett exempelvis ålder, kön, funktionalitet eller etnicitet 
efterfrågade av hbtq-samhället i Göteborg och en av de rekommendationer i 
Normbrytande liv i Göteborg som Göteborgs Stads HBTQ-råd prioriterat högst. Framför 
allt kan möjligheten till en mötesplats vara av stor betydelse för hbtq-personer som lever 
utan partner och/eller saknar familjeband.  

Vad har då hänt för att skapa ett regnbågshus sedan kommunfullmäktige tog beslutet 
2017? Inte mycket och i dagsläget är det mycket oklart om löftet att inrätta 
Regnbågshuset kommer att hållas. I en rapport till Social resursnämnd skriver nämligen 
förvaltningen att det inte finns några pengar att genomföra Regnbågshuset. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till 
kommunstyrelsens ordförande: 
 

Hur ska kommunfullmäktiges löfte om att skapa ett Regnbågshus förverkligas? 
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