Svar på interpellation (2017:18) av Isabel
Smedberg-Palmqvist (L) om stadens hbtqprogram
Under kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 antog
staden ett program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Därmed har den
konkreta fråga som interpellanten ställer fått ett svar.

Jag är väldigt glad över att vi nu har ett program på plats och att det
finns en politisk enighet om vikten av att dessa frågor prioriteras.
Genom programmets fokusområden och underliggande mål pekar vi
ut inriktningen för hur staden ska stärka sitt arbete med att värna
lika rättigheter och möjligheter för stockholmarna.
Arbetet med att implementera och genomföra programmet vidtar nu
och arbete ska pågå under hela programperioden. Det är varje
nämnd och bolagsstyrelse som, inom sitt verksamhetsområde,
ansvarar för detta. Kommunstyrelsen svarar för den samlade
uppföljningen av programmet.
Precis som interpellanten påpekar löser inte ett program allt, och
framför allt så är det inte programmet i sig som är lösningen. Nej,
det viktiga är hur vi som stad gör verklighet av de mål som sätts upp
i programmet.
Därtill är det så att arbetet för att förbättra hbtq-personers situation
inte har varit avhängigt att programmet beslutas i fullmäktige.
Tvärtom har ett offensivt arbete bedrivits från mandatperiodens
början och följt parallellt med att programmet tagits fram. Kansliet
för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling har haft ett
tydligt fokus på dessa frågor och bland annat tagit fram en
diplomutbildning som erbjuds till stadens verksamheter och som
många tagit del av. Mötesplatser för hbtq-ungdomar har skapats,
såsom exempelvis Indigo i Alvik. Socialförvaltningen har arbetat
för att utveckla och stärka hbtq-perspektivet inom stadens
familjerätt och socialtjänst. Ett normkritiskt förhållningssätt
tillämpas i det våldspreventiva arbetet, där stadens nya program mot
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har ett
tydligt hbtq-fokus. De relationsvåldscentra som beslutades om i

budget 2018 ska ha särskild kunskap om hbtq-personers utsatthet,
inte minst transpersoner.
Mycket arbete återstår dock för att skapa ett Stockholm som är öppet för
alla människor och jag ser fram emot att följa, och inom mitt eget
ansvarsområde, driva på det arbetet.

Stockholm den 6 december 2017
Åsa Lindhagen
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