Interpellation till Katarina Luhr (MP) om stadens antagna
program för lika rättigheter och möjligheter
”Stockholms stads program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser”.
Så börjar beskrivningen av syftet med framtagandet av stadens HBTQ-program, som antogs av
kommunfullmäktige 2017-11-27 och som sträcker sig fram till 2022.
Det nämns ofta att HBTQ+ personer har en särskild utsatthet i vårt samhälle. Den psykiska ohälsan
och otryggheten är generellt större i den här gruppen. Det är också därför staden genomfört ett
antal inkluderingsprojekt under åren. Samtidigt är enskilda projekt inte tillräckligt om vi har som
ambition att alla invånare ska känna sig inkluderade i vår stad. Det krävs att stadens samtliga
verksamheter präglas av ett inkluderande och normkritiskt perspektiv. Det är också den ansats som
stadens program tar sin utgångspunkt från.
Varje seriöst program kräver också konkreta mål och uppföljning. I stadens HBTQ-program slår
kommunfullmäktige fast en rad fokusområden, samt att stadens nämnder och bolagsstyrelser har
till ansvar att precisera genomförandet av programmet i sina verksamhetsplaner. Uppföljningen
sker i tertialrapporter och i verksamhetsberättelser. Det är härutöver kommunstyrelsen som
ansvarar för den samlade uppföljningen och den övergripande samordningen.
I samband med den blågröna majoritetens avskaffande av rådet för mänskliga rättigheter bedyrade
borgarrådet Katarina Luhr att arbetet med hbtq+ frågorna skulle fortsätta stå högt på den
kommunala agendan. Men när en läser tertialrapporter och verksamhetsberättelser från stadens
verksamheter saknas i de flesta fall konkret redovisning av vilka åtgärder stadens nämnder och
bolagsstyrelser genomfört för att uppfylla programmets fokusområden. Samtidigt kan konstateras
att vi snart nått halva programperioden.
Utifrån kommunstyrelsens samlade ansvar för uppföljningen av programmet vill jag därför fråga
miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP) följande:
•
Hur ser statusen ut för måluppfyllandet av programmet för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022?
•

Är du nöjd med hur den blågröna majoriteten prioriterat hbtq+ frågorna sedan
maktskiftet?

•

På vilket sätt kan stadens invånare kontinuerligt följa upp programarbetet fram till
2022?
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Mattias Eriksson (S)
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