Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2019/815)

Inför ett mentorsprogram för unga hbtq-personer
Motion av Sissela Nordling Blanco (Fi)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen avslås med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
Sissela Nordling Blanco (Fi) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar om att införa ett mentorskapsprogram för unga hbtq-personer. Det
föreslås att de riktade insatser som bedrivs av civilsamhället ska tjäna som
modell för stadens arbete. Som exempel tar motionen upp ett projekt från
RFSL Stockholm, där unga hbtq-personer erbjöds en mentor via nätet.Av
motionen framgår att programmet ska bidra till bättre självkänsla, till att bryta
isolering samt ge stöd till unga som får sina liv kringskurna av kränkningar,
diskriminering, hot och våld.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, RinkebyKista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd
och RFSL Stockholm.
Stadsledningskontoret anser att den verksamhet som föreslås är mer
lämplig för civilsamhället att driva.
Socialnämnden anser inte att nämnden ska ta initiativ till en liknande
verksamhet.
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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd föreslår att HBTQ-kojans erfarenheter delas
inom stadens förvaltningar så att stadsdelsförvaltningarna får möjlighet att
bedöma huruvida programmet bör och kan inrymmas i ordinarie verksamhet.
Skärholmens stadsdelsnämnd menar att det bör utredas vilka behov som
finns och som inte redan kan tillgodoses genom befintliga aktörer innan beslut
fattas om att starta ett mentorsprogram.
Älvsjö stadsdelsnämnd ställer sig tveksam till om förslaget om
mentorsprogram för unga hbtq-personer som en ny verksamhet är det bästa
upplägget.
RFSL Stockholm menar att en fortsättning på projektet HBTQ-kojan vore
mycket gynnsam för stadens unga hbtqi-personer.
Mina synpunkter
Sissela Nordling Blanco (Fi) föreslår i en motion att staden ska ta initiativ till
ett mentorskapsprogram för unga HBTQ-personer.
I Stockholm ska alla människor kunna forma sitt eget liv, oavsett sexuell
läggning eller identitet. Jag instämmer med motionären om att den psykiska
ohälsan bland unga HBTQ-personer är ett allvarligt problem. Stockholms stad
finansierar därför idag ett brett utbud av verksamheter som riktar sig mot unga
HBTQ-personer, såväl i stadens egen regi som genom civilsamhället.
Utöver verksamheter som riktar sig specifikt mot målgruppen
tillhandahåller staden många andra insatser, exempelvis ungdomsmottagningar
och elevhälsa, som kan ge stöd till unga HBTQ-personer. Det är givetvis
viktigt att staden alltid arbetar för att HBTQ-personer känner sig trygga och
välkomna i stadens samtliga verksamheter.
Jag menar att den typ av verksamhet som motionen tar upp bäst bedrivs i
civilsamhällets regi, inte minst just eftersom civilsamhällets organisationer
ofta har möjlighet att nå personer som har lågt förtroende för socialtjänsten
och andra myndigheter. Socialnämnden ger årligen stöd till flera verksamheter
som riktar sig mot unga HBTQ-personer. Organisationer som skulle vara
intresserade av att starta ett program av den typ som motionären föreslår har
möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion om att införa ett mentorprogram för unga hbtq-personer
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Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen avslås med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 5 februari 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Jan Jönsson
Mats Larsson
Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Att staden ska ta ansvar och prioretar vissa grupper av invånare så som motionären
föreslår, är en hållning som är ohållbar både ur ekonomisk och organisatorisk
synpunkt, hur behjärtansvärd den än är. Sverigedemokraterna delar
borgarrådsberedningens uppfattning om att det redan finns ett brett utbud av
verksamheter som riktar sig till den grupp som tas upp i motionen, både i stadens och
civilsamhällets regi.
Det finns också möjlighet för den som önskar att specifikt starta en verksamhet
med inriktning på de personer som motionen innefattar, och söka ekonomiskt stöd för
det inom ramarna för föreningsstöd.
Sammantaget anser Sverigedemokraterna att behovet som motionen tar upp redan
tillgodoses i existerande verksamheter.

Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) enligt följande.
1. Att bifalla motionen
2. Att därutöver anföra följande
Vi är glada att flera av remissinstanserna lyfter fram de satsningar som genomdrevs av
det rödgrönrosa styret, såsom; fler mötesplatser för unga hbtq-personer, programmet
för lika rättigheter och möjligheter oberoende av sexuell läggning, könsidentitet och
könsuttryck, det våldsförebyggande skolprogrammet MVP samt hbtq-diplomeringen
av stadens verksamheter. Självklart är det också så att ungdomsmottagningar och
elevhälsa ska fortsätta arbetet med att öka förtroendet och kontakten med unga hbtq-
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personer. Vi anser emellertid inte att det räcker. När ohälsotalen bland unga hbtqpersoner är så höga och tilliten till myndigheter så låg krävs ytterligare riktade och
målgruppsanpassade åtgärder, vilket i sin tur kan vara första steget för att söka
professionellt stöd hos andra instanser.
Socialborgarrådet menar att ett mentorskapsprogram för unga hbtq-personer bäst
skulle bedrivas i civilsamhällets regi. Vi ser att det finns goda möjligheter för staden
att införa ett sådant program i nära samverkan med det civilsamhället, men till skillnad
från den styrande majoriteten som vill avslå motionen med hänvisning till att ideella
organisationer kan göra det i stället, menar vi att staden mycket väl kan ta initiativ till
ett sådant program. Det finns gott om andra exempel i staden där politiken har visat en
viljeriktning och formulerat budgetuppdrag som sedan verkställs i samverkan med det
civila samhällets organisationer som besitter rätt kompetens. För att nämna några
exempel så har vi det våldsförebyggande programmet MVP, där föreningen MÄN
vann upphandlingen på grund av sin kompetens i våldsförebyggande arbete och
metodik, vi har också stadens egna hbtq-diplomering, där RFSL Stockholms utbildare
är upphandlade för att höja kompetensen i stadens verksamheter. Det civila samhället
kan vara en stor resurs för staden men ansvaret för att säkerställa likvärdiga livsvillkor
för unga hbtq-personer ligger i slutändan hos stadens styrande politiker. Vi beklagar
därför att det grönblåa styret väljer att avslå motionen samtidigt som de egna
reformerna för att förbättra unga hbtq-personers livsvillkor lyser med sin frånvaro.
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Remissammanställning
Ärendet
Sissela Nordling Blanco (Fi) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar om att införa ett mentorskapsprogram för unga hbtq-personer. Det
föreslås att de riktade insatser som bedrivs av civilsamhället ska tjäna som
modell för stadens arbete. Som exempel tar motionen upp ett projekt från
RFSL Stockholm, där unga hbtq-personer erbjöds en mentor via nätet. Av
motionen framgår att programmet ska bidra till bättre självkänsla, till att bryta
isolering samt ge stöd till unga som får sina liv kringskurna av kränkningar,
diskriminering, hot och våld.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, RinkebyKista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd
och RFSL Stockholm.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för att tydliggöra den övergripande
inritningen för stadens arbete med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Programmet pekar ut fem
fokusområden som verksamheterna ska förhålla sig till när de utvecklar arbetet för att
nå måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1. En modern storstad med
möjligheter och valfrihet för alla samt 2. En hållbart växande och dynamisk storstad
med hög tillväxt. För staden är det således angeläget att tillgodose hbtq-personer
rättigheter. Det handlar ytterst om att stadens verksamheter är inkluderande och har
fokus på att alla får ett adekvat bemötande. Det sagda innebär att staden driver ett
aktivt åtgärdsarbete för att identifiera och utveckla inkluderande arbetssätt. Lika
viktigt är det stöd som utgår till civilsamhällets arbete med att nå målgruppen.
Den verksamhet som föreslås att unga hbtq-personer via nätet kommer i kontakt
med en anställd i staden som identifierar sig som hbtq-person, är mer lämplig för
civilsamhället att driva. Därutöver är det synnerligen olämpligt att i en kommunal
verksamhet efterfråga anställda eller arbetssökande om sexuell läggning, för att kunna
fullgöra den typ av arbetsuppgifter, som föreslås i motionen.
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Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober 2019 följande.
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till
kommunstyrelsen på motion från (Fi) om införande av mentorsprogram för
unga hbtq-personer.
Ersättaryttrande gjordes av Anna Rantala Bonnier (Fi), bilaga 1.
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Socialförvaltningen delar motionärens synpunkt om att staden fortsatt måste arbeta för
att nå måluppfyllelsen av stadens program för lika rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners formella rättigheter har gradvis stärkts i Sverige, men det kvarstår
utmaningar när det gäller hbtq-personers livssituation och villkor, inte minst när det
gäller transpersoners situation. Unga hbtq-personer riskerar att drabbas av
diskriminering och psykisk ohälsa i högre grad än övriga populationen, vilket påbjuder
att staden måste arbeta aktivt med ett gott bemötande och en ökad kunskap, samt
erbjuda platser dit unga hbtq-personer kan vända sig med sina frågor och funderingar.
För att bryta diskrimineringen behövs bland annat normkritisk pedagogik som kan
synliggöra och förändra normerna. Det är viktigt att skolan arbetar med normkritiska
perspektiv och det behöver skapas trygga mötesplatser för unga hbtq-personer.
Socialförvaltningen har i samarbete med utbildningsförvaltningen ett pågående
uppdrag att sprida Mentorer i våldsprevention (MVP) i staden. Programmet syftar till
att medvetandegöra och utmana normer och därmed bidra till stadens våldspreventiva
arbete och främja ett likvärdigt och gott bemötande av alla. Socialförvaltningen har
också i uppdrag att tillsammans med stadsdelarna verka för fler mötesplatser för unga
hbtq-personer. Hittills i år har det startat två nya hbtq-mötesplatser i stadens regi och
ytterligare en som delfinansieras av Region Stockholm, vilket ökar möjligheterna för
unga hbtq-personer att finna en trygg plats och positiva förebilder. Staden fördelar
också bidrag till civilsamhället för att driva verksamheter riktade till målgruppen.
En diplomutbildning för ett hbtq-kompetent och normkritiskt bemötande inom
staden lanserades 2017. Syftet med utbildningen är att chefer och medarbetare ska få
kunskaper för att säkra att hbtq-personers rättigheter blir tillgodosedda i stadens
verksamheter. Sedan lanseringen har 70 grupper inom olika verksamheter och
förvaltningar tagit del av utbildningen.
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Stockholms stad ska aktivt arbeta för att nå de mål som formulerats i stadens
program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck. Som beskrivits ovan skapar staden genom budgetuppdrag och
fördelning av föreningsstöd möjligheter att nå dit. Förvaltningen bedömer att det är
viktigt att fortsätta utveckla det arbete som redan pågår och fortsatt stödja
civilsamhället i arbetet för unga hbtq-personers välmående. Ett mentorsprogram för
unga hbtq-personer på nätet skulle kunna fylla ett behov för personer som inte har
möjlighet att ta sig till en fysisk mötesplats. Det ska dock påpekas att det finns risker
för utsatthet även på internet. Förvaltningen anser att den verksamhet som motionären
beskriver, där unga hbtq-personer på nätet möter en mentor som själv identifierar sig
som hbtq-person, lämpar sig bättre för civilsamhället att driva och anser inte att
socialnämnden ska ta initiativ till en liknande verksamhet.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 24
oktober 2019 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 30
september 2019 har i huvudsak följande lydelse.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning delar bilden av att det behövs utökade insatser för
att stärka rättigheterna och möjligheterna för hbtq-personer att leva ett liv som andra.
För att förverkliga visionen om ett Stockholm för alla, däribland hbtq-personer,
har staden tagit fram ”Programmet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022”
Programmet syftar till att staden ska fortsätta utveckla och öka kvaliteten i dess
verksamheter, så att alla stockholmare, oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell
läggning, blir bemötta likvärdigt, får sina rättigheter tillgodosedda och inte
diskrimineras. Programmet är vidare tänkt att bidra till att stadens alla verksamheter
har kunskap om detta och arbetar mot samma mål. Nämnder och bolagsstyrelser
ansvarar för implementering av programmet. Detta görs inom ramen för ordinarie
planering och uppföljning av verksamheten.
I Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning har det nämnda programmet för lika
rättigheter bland annat bidragit till att personal genomgått hbtq-utbildningar och att
verksamheter erhållit hbtq-certifiering. Vidare har Järva ungdomsmottagning
utvecklat sitt arbetssätt för att möta och inkludera transpersoner vilket resulterat i att
mottagningen kraftigt ökat antalet besökande personer på mottagningen som
identifierar sig som tillhörande annat kön.
Förvaltningen har utifrån programmet fortsatt med implementeringen och har i
verksamhetsplanen för år 2019 tagit beslut om att öppna upp en mötesplats för unga
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hbtq-personer. Mötesplatsen beräknas öppna innan årsskiftet och kommer innefatta
aktiviteter som skall leda till att målgruppen får ökad självkänsla, trygghet och ökad
delaktighet i samhället.
Utifrån motionens inriktning och hur programmet för lika rättigheter är utformat
så föreslår Rinkeby-Kista att ”HBTQ kojans” erfarenheter delas inom stadens
förvaltningar på ett centralt sätt så att stadsdelsförvaltningarna får möjlighet att
bedöma huruvida mentorsprogrammet som idé bör och kan inrymmas i ordinarie
verksamhet såsom rättighetsprogrammet förespråkar.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen till
kommunstyrelsen enligt detta tjänsteutlåtande.

Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 24
oktober 2019 följande.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Reservation anfördes av Salar Rashid m.fl. (S) och Rudy Espinoza m.fl. (V),
bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Tapani Juntunen (SD), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) som anslöt sig till
Salar Rashids m.fl. (S) och Rudy Espinozas m.fl. (V) förslag till beslut.
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16
september 2019 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att det är viktigt att ge stöd till gruppen unga hbtq-personer och
delar den uppfattning som framkommer i motionen, att gruppen är utsatt.
I Stockholms stads Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck (2018-2022) 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.
Förvaltningen menar att det i dagsläget finns aktörer dit unga hbtqpersoner kan
vända sig med funderingar om till exempel sin könsidentitet eller rädslan inför att
”komma ut” för sin familj. Ungdomsmottagningen är en sådan aktör. Personalen vid
Ungdomsmottagningen kontaktar inte vårdnadshavare för minderåriga som besöker
mottagningen. Det finns även möjlighet att vara anonym i kontakten med
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Ungdomsmottagningen via mail/sociala medier. På Ungdomsmottagningen har
medarbetarna dock anmälningsplikt vad gäller barn och unga upp till 18 år om det
finns risk att dessa kan fara illa. Exempelvis gällande barn eller unga som riskerar
kränkningar, hot och våld ur en hederskontext.
Förvaltningen menar att detta är en styrka då barn/unga i sådana situationer kan få
adekvat stöd och hjälp. För unga som är över 18 år kan dessa lotsas till aktörer som
kan ge relevant stöd som exempelvis Relationsvåldscentrum.
Förvaltningen vill även framföra att det finns mötesplatser där unga htbq-personer
kan träffas för att bryta isolering och bidra till en bättre självkänsla. Exempel på detta
är Egalia (RFSL:s verksamhet) som nyligen öppnat i stadsdelsnämndsområdet.
Förvaltningen menar att det bör utredas vilka behov som finns och som inte redan
kan tillgodoses genom befintliga aktörer såsom staden, regionen eller ideella
organisationer innan beslut fattas om att starta ett mentorsprogram. Förvaltningen
menar även att det är viktigt att ”HBTQ-kojan” och andra liknande program
utvärderas och eventuella lärdomar tas tillvara om det skulle bli aktuellt med ett
mentorsprogram.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 14 november
2019 följande.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Roland Johansson (SD), bilaga 1.
Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2019
har i huvudsak följande lydelse.
I Stockholms stads Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck (2018- 2022) 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.
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 hbtq-personer och
delar uppfattningen att målgruppen är en utsatt grupp. Förvaltningen ställer sig
däremot tveksam till om förslaget om mentorsprogram för unga hbtq-personer som
en ny verksamhet är det bästa upplägget.
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Förvaltningen vill påpeka att om staden ska införa ett sådant program bör
erfarenheter från mentorsprogrammet med inriktningen hbtq-identiteter i HässelbyVällingby 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 hbtq-personer som mentorer?
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

RFSL Stockholm
RFSL Stockholms yttrande daterat den 8 november 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
HBTQ-kojan var ett mentorsprogram online för unga hbtq-personer som bedrevs av
RFSL Stockholm.
RFSL Stockholm tog fram en pilot som sedan utvecklades vidare. Projektet
genomfördes med finansiering från Allmänna arvsfonden. Efter att denna finansiering
tog slut så drevs det vidare med medel från RFSL:s egen insamlingsstiftelse under en
period. Till slut så tog RFSL Ungdom över projektet men har hittills inte lyckats
finansiera det.
Vår erfarenhet av detta projekt var mycket positiv och vi uppfattade att projektet
uppnådde sina mål om att stärka unga hbtqi-personer i sin utveckling. En fortsättning
på denna verksamhet vore mycket gynnsam för stadens unga hbtqi-personer.
Verksamheten hade aldrig brist på intresserade ungdomar eller mentorer.
En berättelse från projektet:
Mentor Minna berättar:
Hej! Jag är mentor på HBTQkojan.se och vill dela med mig av en berättelse som
jag tycker illustrerar hur viktig kojan är, för deltagarna och för oss mentorer. Jag
skrev berättelsen i nuform precis när det hände för några dagar sedan; "Genom mitt
jobb som fältare sitter jag just nu i ett mottagningsväntrum som stöd till en ungdom.
Jag har (som alltid när jag jobbar) med mig min hbtqkojan-tygkasse och lyfter den för
att ta upp ett lypsyl. Medan jag gör det får jag ögonkontakt med en annan ungdom i
väntrummet som tittar på mig, kassen, mig.
Sedan nickar den och ler stort som typ hela världen. Precis då ropas den in och på
vägen ut ur väntrummet viskar den så typ bara jag hör "kojan är så jävla bra". Nu
sitter jag här med ett minst lika stort leende och gåshud!" Kärlek och styrka!!
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Socialnämnden
Ersättaryttrande gjordes av Anna Rantala Bonnier (Fi) enligt följande.
Socialnämnden föreslås
- att avslå förvaltningens förslag till beslut
- att bifalla motionen
- att därutöver anföra följande:
Vi delar förvaltningens analys av att hbtq ungdomar är särskilt utsatta för mobbning
och trakasserier samt att det är angeläget att stärka stadens arbete mot målgruppen
utifrån strävan att öka målgruppens förtroende för myndigheter och kommunala
verksamheter.
Vidare är vi glada att förvaltningen lyfter vikten av de satsningar som gjordes av
Feministiskt Initiativ under föregående mandatperiod som införandet av det
förebyggande programmet mot våld MVP (Mentorer i Våldsprevention), satsningar på
fler mötesplatser för unga hbtq personer i staden, hbtq diplomeringen av verksamheter
samt framtagandet av programmet för för lika rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Alla dessa är viktiga komponenter för att förbättra livssituationen för HBTQ
personer i Stockholm. Precis som förvaltningen skriver, ser vi ett behov av en
mötesplats på nätet för den som inte kan ta sig till en fysisk mötesplats.
Peer Support, Personlig Egen Erfaren Resurs provas nu i staden i arbetet med
personer med psykisk ohälsa. Enligt utvärderingen som gjorts i samarbete med bland
annat Arvsfonden och NSPH Stockholms län har Peer Support positiva effekter på
brukare. Några av de positiva effekter som lyfts är det stöd som brukarna fått genom
stödjande samtal, att vara förebild, att motionera, ”peppa”, leda studiecirklar, skapa
struktur i vardagen och följa med på möten. Andra positiva effekter för brukarna är
minskat självstigma, ökat självförtroende och ökad självkänsla, mer och bättre
kommunikation med andra brukare samt hopp om återhämtning och egenmakt.
Vi ser att erfarenheten av Peer support på målgruppen personer med psykisk ohälsa
kan användas för att stärka arbetet med för utsatta grupper i staden, varav unga hbtq
personer är en sådan. Vi ser, precis som förvaltningen, en vinning i att civilsamhället
är med och arbetar med målgruppen, men anser att detta inte står i motsättning till att
staden tar ett ökat ansvar för gruppen unga hbtq personer. Vi anser, likt arbetet med
Peer Support för personer med psykisk ohälsa, att staden i nära samarbete med
civilsamhället har en möjlighet att, genom att införa ett mentorsprogram på nätet för
unga hbtq personer kan förbättra livsvillkoren för en starkt utsatt grupp.
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Skärholmens stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Salar Rashid m.fl. (S) och Rudy Espinoza m.fl. (V)
enligt följande.
Förslag till beslut:
Skärholmens stadsdelsnämnd uppmanar Stockholms stad att bifalla motionen och
införa ett mentorsprogram för unga hbtq-personer.
Förvaltningen lyfter fram det stöd som finns att få på ungdomsmottagningar och de
hbtq-mötesplatser som finns för unga som ett sätt att motverka social isolering. Detta
är viktiga insatser men vi menar att det inte är tillräckligt och att dessa inte fyller
samma funktion som ett mentorsprogram är tänkt att fylla.
De mötesplatser som finns för unga hbtq-personer är mer att likna vid fritidsgårdar,
en plats där man umgås och gör aktiviteter i en trygg atmosfär, men inte nödvändigtvis
en plats där det finns utrymme för längre förtroliga samtal och funderingar, det är få
ledare fördelat på alla unga som vistas där, och tiden för enskilda samtal finns sällan.
Ungdomsmottagningar å andra sidan har professionella som kan erbjuda just
samtalsstöd men tröskeln att söka sig dit kan vara hög, särskilt för unga hbtq-personer
där tilliten till vården och mydigheter ofta är låg. Vi menar därför att ett
mentorsprogram kan fylla det gap som finns, sänka trösklarna och även uppmuntra
unga hbtq-personer i behov av professionellt stöd att våga söka sig till rätt instans.

Särskilt uttalande gjordes av Tapani Juntunen (SD) enligt följande.
En motion av Sissela Nordling Blanco (Fi) har skickats på remiss till
stadsdelsnämnden. Motionen innehåller förslag att staden genom socialnämnden inför
ett mentorsprogram för unga hbtq-personer med inspiration från eller i samarbete med
”HBTQ-kojan”. I Feministiskt initiativs motion framförs ambitionen att utöka arbetet
emot psykisk ohälsa och som en konsekvens olikvärdiga levnadsvillkor bland hbtqpersoner. Detta ska enligt motionären ske genom att införa ett mentorskapsprogram
som syftar till att bryta unga hbtq-personers isolering och skapa en kontaktyta mellan
yngre och äldre hbtq-personer. Att unga hbtq-personer lider av psykisk ohälsa som en
konsekvens av hederskultur eller upplevt utanförskap anser Sverigedemokraterna vara
djupt problematiskt. Trots den gemensamma utgångspunkten i frågan anser dock
Sverigedemokraterna att motionen landar fel i sitt förslag. I och med teknisk
utveckling har nya kontaktytor skapats för hbtqpersoner i form av exempelvis
applikationer för mobiltelefoner där hbtq-personer kan kommunicera med varandra.
Vidare kan det konstateras att Ungdomsmottagningen redan bedriver en verksamhet
liknande den som motionen föreslår samt att RFSL bedriver ungdomsgården ”Egalia”
vars syfte är att vara en mötesplats för hbtq-personer.
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Att i en tid då många stadsdelsnämnders äldreomsorg har allvarliga problem med
bland annat kompetensförsörjning anser Sverigedemokraterna det vara fel att införa en
sådan verksamhet med oklar nytta.
Sverigedemokraterna anser det istället vara civilsamhällets roll att skapa
mötesplatser för personer med särskilda intressen eller behov. Det finns redan idag
många sammanhang där hbtq-personer kan träffa likasinnade. Genom att möjliggöra
ett starkt civilsamhälle kan detta fortsätta.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Roland Johansson (SD) enligt följande.
Vi från Sverigedemokraterna är tveksamma till huruvida mentorskap för unga HBTpersoner är en kommunal angelägenhet. Vi tror mer på att det är en fråga för det civila
samhället att hantera, som RFSL. Vi anser också att beskrivningen i motionen är
överdriven. Beskrivningen för tankarna till en period som vi lämnat i Sverige. Det
motionären beskriver som en isolering idag stämmer inte. Det finns idag appar för
sociala kontakter även för hbtpersoner. Det är inte politiken som lyckats bryta
isoleringen utan den tekniska utvecklingen. Hela denna subkultur präglas av helt andra
normer vad gäller ålder än det som gäller i den heterosexuella delen av samhället, så
det som motionären beskriver som ett problem är redan löst.
Dessutom i den mån frågan om unga HBT-personer är en kommunal angelägenhet,
så tycker vi det är bättre att man använder den fritidsverksamhet som finns riktad till
unga och där man välkomnar även HBT-personer. Vi uppskattar att Feministiskt
initiativ lyfter fram den existerande psykiatriska problematiken kring unga i hbtgruppen. Vi vill dock fördjupa den analysen och påtala att för unga i HBTgruppen
behövs två riktningar, dels isoleringen som tekniken och sub-kulturen i sig redan löst
men samtidigt hålla dörren öppen för att unga i HBT-gruppen också behöver ha en
plattform där man har sociala kontakter utanför den egna sub-kulturella gruppen. Och
det är den sistnämnda delen som vi mer tror är det kommunen bör rikta in sig på.
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