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Införa ett mentorsprogram för unga hbtqpersoner
Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion från Sissela
Nordling Blanco (Fi), KS 2019/815
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Förvaltningen anser att det är viktigt att stödja gruppen unga hbtqpersoner och är positiv till att staden erbjuder olika verksamheter
för gruppen. Förvaltningen ställer sig däremot tveksam till om
förslaget om mentorsprogram för unga hbtq-personer som en ny
verksamhet är det bästa upplägget. Förvaltningen anser att staden
bör kartlägga vad det redan idag finns för liknande verksamheter för
målgruppen. Staden kan också undersöka om verksamheter för unga
personer i allmänhet eller unga hbtq-personer i synnerhet, kan
kompletteras i linje med förslaget, till exempel ungdomsmottagningarna eller de olika hbtq-hängen. Staden bör även ta del av
utvärderingar av tidigare liknande satsningar.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har fått motionen om att införa ett
mentorsprogram för unga hbtq-personer på remiss från
kommunstyrelsen. Motionen är skriven av Sissela Nordling Blanco
(Fi). Remissen har skickats till stadsledningskontoret,
socialnämnden, stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Skärholmen
och Älvsjö samt RFSL Stockholm för svar senast den 8 november
2019. Förvaltningen har fått förlängd svarstid till 15 november
2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen. Ärendet behandlas i
förvaltningsgruppen den 7 november 2019.
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Ärendet
I motionen vill Sissela Nordling Blanco (Fi) att staden genom
socialnämnden inför ett mentorsprogram för unga hbtq-personer,
med inspiration från eller i samarbete med ”HBTQ-kojan”.
Nordling Blanco vill att staden ska ta efter och inspireras av de
riktade satsningar som bedrivs av det civila samhället, så som RFSL
Stockholms mentorsprogram ”HBTQ-kojan”.
I mentorsprogrammet ”HBTQ-kojan” kunde ungdomar som
identifierade sig som hbtq-person skapa ett anonymt konto, välja
samtalsämne och utifrån detta bli tilldelade en mentor, som är
volontär, vuxen och som själv identifierar sig som hbtq-person.
Enligt Nordling Blanco kan ett sådant program och att få kontakt
med en trygg vuxen hbtq-person bidra till att minska känslan av att
känna sig ensam. Ett sådant program kan också skapa möjligheter
för ungdomar att vända sig till en vuxen med funderingar om till
exempel sin könsidentitet eller rädslan inför att ”komma ut”.
Eftersom programmet och samtalen förs på Internet ges den unge
möjlighet att ha samtalen utan att en målsman är involverad, vilket
är särskilt viktigt för ungdomar som lever i en hederskontext.
För unga hbtq-personer och i synnerhet unga transpersoner är den
psykiska ohälsan hög. Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten
(2015) har 40 % av unga transpersoner uppgett att de har försökt ta
sitt liv någon gång och 57 % att de allvarligt övervägt att ta sitt liv
det senaste året.
Synpunkter och förslag
I Stockholms stads Program för lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (20182022) är ett av fokusområdena att unga hbtq-personer ska ha lika
rättigheter och möjligheter som andra unga. Unga hbtq-personer ska
ha likvärdig tillgång till trygga mötesplatser och meningsfulla
fritidsaktiviteter, samt möjlighet att bygga egna nätverk och skaffa
sig positiva förebilder inför vuxenlivet.
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I stadens program uppmärksammas också hbtq-personers psykiska
välbefinnande. Dubbelt så många homo- och bisexuella personer
anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med
heterosexuella. Transpersoner tenderar att ha ytterligare nedsatt
psykiskt välbefinnande.
Förvaltningen anser att det är viktigt att stödja gruppen unga hbtqpersoner och delar uppfattningen att målgruppen är en utsatt grupp.
Förvaltningen ställer sig däremot tveksam till om förslaget om
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mentorsprogram för unga hbtq-personer som en ny verksamhet är
det bästa upplägget.
Förvaltningen vill påpeka att om staden ska införa ett sådant
program bör erfarenheter från mentorsprogrammet med inriktningen
hbtq-identiteter i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och
eventuella andra liknande satsningar inom staden tas tillvara. Även
utvärdering av ”HBTQ-kojan” som drevs av RFSL Stockholm bör
staden ta del av. Förvaltningen anser också att en kartläggning bör
göras av vilka liknande verksamheter och satsningar som redan
finns inom staden. Staden bör se över hur målgruppens behov av att
diskutera sin identitet och att skaffa sig förebilder kan mötas på
andra sätt. Kan vissa av dessa behov mötas till exempel av
ungdomsmottagningarna? Kan de olika hbtq-hängen som finns runt
om i staden utveckla sin verksamhet genom att anlita vuxna hbtqpersoner som mentorer?
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör

Bilaga
Remissen
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