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Anteckningar från 
Göteborg Stads HBTQ-råds  

OPEN  

HEARING  

4 april 2017 på Stadsbibliotekets Trappscen 
 
 
Göteborgs Stads HBTQ-råd är ett forum för samråd mellan hbtq-Göteborg och kommun-

ledningen i Göteborg. För att fånga upp synpunkter och förslag kring hur Göteborg ska kunna 

bli en mer öppen och inkluderande stad från enskilda som inte är organiserade i förenings‐ 
eller nätverksform har rådet som uppgift att varje år bjuda in hbtq-Göteborg till öppna möten. 

 

För att presentera – och lyssna in synpunkter på - stadens nytagna hbtq-plan, Göteborgs Stads 

plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, bjöd rådet in till ett möte den 4 april kl 18.00-

20.00 på Stadsbibliotekets Trappscen. 

 

Deltagare: Ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd (representanter för hbtq-Göteborg + de 

politiska partierna i kommunstyrelsen) + allmänhet (ca 100 personer) 

Inledare och moderator: Mariya Voyvodova (S), HBTQ-rådets ordförande 

Mötessekreterare: Anna-Carin Jansson, stadsledningskontoret 

Mötet teckentolkades. 

 

Mötets öppnande 
Mötets inledare och moderator, Mariya Voyvodova, öppnade mötet med att hälsa alla 

välkomna. Hon redovisade därefter förutsättningarna för mötet vad gäller hållpunkter, 

dokumentation, mandat och återkoppling. Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda 

in till öppna möten för att på så vis lyssna in synpunkter och förslag som kan bidra till att 

Göteborg blir en mer öppen och inkluderande stad. Mötet är i sig inget beslutsmöte, men 

synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. 

Anteckningar från mötet kommer dels redovisas för kommunstyrelsen, dels publiceras på 

stadens hemsida.  

 

Presentation av närvarande rådsledamöter 
Av rådets 19 ledamöter fanns följande 17 på plats: 

Rådets ordförande Mariya Voyvodova (S), Richard Brodd (L), Bosse Parbring (MP), Bettan 

Andersson (V), Patrik Nordin (M), Erika Gustafsson, Pia Emanuelsson, Angelica Löwdin, 

Gabriel Gustafsson, Sara Habchi Vogler, Ardeshir Bibakabadi, Berit Larsson, Hide Baric, 

Finn Hellman, Andréa Thibault, Inti Chavez Perez och Joakim Berlin. 
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Rådets ledamöter presenterade sig och berättade kort om vilka erfarenheter/kompetenser de 

tar med in i rådet. 

  

Inledning – rådets uppdrag 
Rådets ordförande Mariya Voyvodova redogjorde för vad Göteborg Stads HBTQ-råd uppdrag 

som samrådorgan för kommunstyrelsen innebär. 

Som exempel på vilka frågor som behandlats av rådet under det senaste året lyfte hon bland 

annat dialoger med stadens stadsdelar kring deras arbete med mänskliga rättigheter, 

normkritik och likvärdig service. Rådet har också bland annat deltagit under West Pride, hållit 

open hearings, svarat på remisser och bjudit in till samtal om utvecklingsinsatser. Ett 

väsentligt uppdrag för rådet under 2016 har varit att i samverkan med staden ta fram 

Göteborgs Stads första hbtq-plan; Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor. 

 

Som framtida frågor nämnde Mariya Voyvodova bland annat fortsatta dialoger med 

stadsdelarna, implementeringen av hbtq-planen, likvärdiga föreningsbidrag, normkritisk 

kompetens och stadens mobilisering inför och under EuroPride 2018. 

 

 

Presentation av stadens hbtq-plan 
Anna-Carin Jansson, som arbetar med hbtq/mänskliga rättigheter på stadsledningskontoret 

och är rådets samordnare, presenterade Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, som 

antogs av kommunfullmäktige 2017-01-26. 

Flertalet av planens åtgärder ska integreras i redan befintliga uppdrag och/eller processer, 

exempelvis uppdraget att kartlägga hbtq-personers utsatthet vad gäller hedersrelaterat våld 

och förtryck, komplettera stadens trygghetsarbete med ett normkritiskt perspektiv samt att 

säkerställa att personer som inte definierar sig som kvinna eller man är inkluderade i stadens 

föreningsbidragsförfarande.  

Planen innehåller också 18 nya åtgärder, bland annat en jour- och stödmottagning direkt 

riktad till hbtq-personer, skyddade boenden för män, transpersoner, bisexuella och lesbiska 

kvinnor, ett normmedvetet arbetssätt i stadsdelarna samt en arbetsmiljöstudie om villkoren för 

hbtq-personer anställda i staden. 

 

 

Frågor från mötets besökare 
Mariya Voyvodova bjöd in mötesdeltagarna till att lyfta frågor/synpunkter/förslag. Hon 

uppmanade samtidigt övriga ledamöterna i HBTQ-rådet att delta i samtalet samt att svara på 

eventuella frågor. 

 

Fråga 1: 

Vi på West Pride vill gratulera staden och HBTQ-rådet för den fina planen. Men har en 

fråga som rör åtgärden om en jourverksamhet som är direkt riktad till hbtq-personer.                                    

Vad avses och hur ska all kunskap som t ex RFSL besitter tas om hand? Eller är det 

något helt nytt som ska byggas upp? 
Svar (Mariya Voyvodova, HBTQ-rådet): Det är både ock. Vi behöver dels inventera vad som 

redan finns i staden och dels vad som behöver komma till. Och då är civila samhället några av 

dem vi vänder oss till. 
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Svar (Anna-Carin Jansson, Stadsledningskontoret): I det som kommunfullmäktige fattade 

beslut om vad gäller en jourverksamhet så står det med att civila samhället och HBTQ-rådet 

ska konsulteras i samband med uppbyggnaden. Så självklart ska erfarenheter och kompetens 

som finns hos bland annat RFSL tas tillvara. 

 

 

 

Fråga 2: 

Jag har haft möjlighet att ta del av föreningen Homans utmärkta arbete. Jag har bland 

annat varit på besök där – och jag måste säga att jag är förvånad över att Homan nu 

behöver gå ut och be om pengar till sin verksamhet. Donatorer skulle inte behöva vara 

nödvändigt… 

Svar (Mariya Voyvodova, HBTQ-rådet): Homan får sitt föreningsbidrag från Social 

Resursnämnd och de har inte fått de pengar de har begärt..  Jag håller med om att Homan gör 

ett fantastiskt arbete och att de behövs i staden. I budgeten finns det bland annat uppdrag om 

mötesplatser. 

 

Fråga 3: 

Hur tänker ni om Regnbågshus? Ska det finnas centralt och ska det heta Regnbågshus? 

Vi på RFSL i Göteborg är mycket nyfikna på hur det är tänkt med Regnbågshuset. 

Svar (Berit Larsson, HBTQ-rådet): Rådet har inte diskuterat namnfrågan, Efter vad jag förstår 

är det fortfarande en öppen fråga. Min personliga uppfattning är att det viktigaste är att det är 

ett normkritiskt hus, inte vilka bokstäver som används. 

Svar (Inti Chavez Perez): Jag ser för min del inte några problem med att ha ett Regnbågshus i 

en förort. Eller orkar staden med att erbjuda ett centralt hus och samtidigt stötta hbtq-

verksamheter i olika stadsdelar? 

Svar (Mariya Voyvodova): Först vill jag säga att det är väldigt viktigt med mötesplatser. Och 

flera olika. Idag finns ju till exempel GIA (Gays in Angered) som är en mycket bra lokal 

verksamhet. Kanske finns det olika alternativ som kan komma ifråga… där staden och 

civilsamhället bidrar på olika sätt. 

(Tasso Stafilidis) Är det civila samhället som ska ta initiativ till ett möte om ett 

Regnbågshus – eller är det rådet som ska bjuda in? 

Svar (Anna-Carin Jansson, Stadsledningskontoret): Enligt planen är det Social 

Resursförvaltning som äger frågan. Det står i planen att staden ska ”inrätta i samverkan med 

civila samhället en mötesplats, ett regnbågshus, för hbtq-personer. 

Svar (Pia Emanuelsson, HBTQ-rådet): Det är så många som tar upp frågor om hur Social 

Resurs eller staden ska göra. En del får kanske känslan av att de åtgärder som står i planen 

kommer von oben. Därför tycker jag det är viktigt att lyfta fram att – jag tror - alla förslag i 

planen från början kommer från rörelsen. De rekommendationer som finns i rapporten och 

som ligger till grund för planen kom till efter att rapportförfattaren träffat väldigt många 

aktivister.  

Svar (Richard Brodd, HBTQ-rådet): Vill göra ytterligare ett förtydligande.. Det är politikerna 

i kommunfullmäktige som fattat beslutet om planen, HBTQ-rådet och civila samhällets roll är 

att vara blåslampor. 

 

Fråga 4:  

Jag skulle vilja lyfta det i planen som tar upp skyddat boende. Jag jobbar på Gryning 

Vård och utifrån våra erfarenheter kan det vara svårt för en hbtq-person som är utsatt 
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för hedersrelaterat våld och förtryck att få stöd av samhället. Stödet som finns, precis 

som bemötandet, är idag heteronormativt kodat. För att komma vidare ser vi att det 

krävs en normmedvetenhet, att var och en börjar med att reflektera över sig själv och 

sin verksamhet. Det har vi gjort internt på Gryning. Vi utbildar även externt, bland 

annat har vi utbildat socialsekreterare i hbtq och heder. Det är mycket att göra. 

Svar Mariya Voyvodova: Tack! Jag håller med. Det här är viktiga frågor som vi måste hålla 

koll på. 

 

 

Fråga 5: 

Bettan Andersson (HBTQ-rådet): Jag sitter som ordförande i Idrotts- och 

föreningsnämnden och det är vår förvaltning som tillsammans med Social 

Resursförvaltning och Kulturförvaltningen som delar ut en stor del av bidragen till 

olika föreningar. Just nu pågår en stor föreningsöversyn och jag skulle gärna höra vad 

ni här tycker är rimligt att ställa för krav på en förening som ska få bidrag – och HUR 

de ska ställas? 

Svar (mötesdeltagare): Likabehandlig och icke-diskriminering. Om en fölrening diskriminerar 

ska de inte kunna få bidrag. 

Svar (Bettan Andersson HBTQ-rådet): Finns det mer input får ni gärna kontakta mig! 

 

Fråga 6: 

Jag skulle gärna vilja veta hur stadens samarbete med landstinget. Det skulle idag 

verkligen behövas en satsning när det gäller transvård. Det har ju bland annat blivit en 

explosion vad gäller utredningar om könskorrigering.  

Svar (Mariya Voyvodova HBTQ-rådet): Vi som är politiska representanter i rådet kan 

kontakta våra partikamrater, exempelvis i VGR. Det finns ju det som är ett kommunalt ansvar 

och det som tillhör VGR, men vi har såklart kontakter. 

 

Fråga 7:  

Jag funderar på att vi förut talade om ett Regnbågshus för hbtq-personer. Hur 

inbegrips intersexuella i rådets arbete? 

Svar (Joakim Berlin, HBTQ-rådet): Jag ser vårt sätt att arbeta med de här frågorna, som nu 

kallas för hbtq-frågor, som en del av en utvecklingsprocess där alltfler perspektiv kommer 

med allt eftersom. För vi kan bli bättre. Jag skulle vilja säga att av hbtq så är vi fortfarande 

väldigt mycket på h och b – och har börjat lite på t men att där har vi viktiga bitar kvar. 

Svar (Angelica Löwdin, HBTQ-rådet): Vi är flera som på olika sätt sitter i rådet som 

representanter för t:et och som har själverfarenhet av normbrytande könsidentitet eller uttryck.  

 

Fråga 8: 

Hur ser det ut för asylsökande hbtq-personer på asylboenden i Göteborg? Utifrån vad 

som framkommit brister det ju vad gäller trygghet på en mängd sätt. Vilket ju måste 

strida mot det som står i socialtjänstlagen om stadens ansvar för de som befinner sig i 

vår stad. Hur underviker staden att asylsökande hbtq-personer hamnar mellan stolarna, 

mellan staden och Migrationsverket? 

Svar (Mariya Voyvodova HBTQ-rådet): Staden har inlett samtal med Migrationsverket kring 

detta. Men detta är något vi behöver jobba mer med. 

Svar (Anna-Carin Jansson, Stadsledningskontoret): Utifrån vad som beforskats om hbtq-

kompetens inom socialtjänsten talas det ibland om ”bristande observans”, det vill säga att 
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utifrån en oreflekterad heteronormativ ingång missar socialtjänsten de som bryter mot 

normen. Att jobba med normkritik är ett sätt att bli medveten. 

Svar (Pia Emanuelsson): I dialogerna inför att HBTQ-rådet inrättades lyftes den här frågan 

mycket. Jag tycker att det är tydligt att asylsökande hbtq-personer även berör kommunernas 

arbete och att vi borde lyfta det här mycket mer i rådet. 

 

Fråga 9: 

Redan 2014 fanns det uppgifter i stadens medarbetarenkät om att hbtq-personer 

riskerar i högre grad fara illa på jobbet. Hur jobbar rådet med frågor om psykisk 

ohälsa och suicid? 

Svar (Pia Emanuelsson HBTQ-rådet): Vi har haft upp den psykiska ohälsan flera gånger. 

Bland annat har rådet uttalat sig och fått med skrivningar i planen för suicidprevention som 

skulle skrivas. 

Svar (Richard Brodd HBTQ-råd): Det kan vara intressant att känna till att staden har ett arbete 

på gång inom ramen för den överenskommelse som slutits mellan staten och SKL, Sveriges 

kommuner och landsting. Utifrån en kartläggning ska sedan åtgärder tas fram där det ska 

finnas med ett hbtq-perspektiv. 

 

Avslutning  
Mariya Voyvodova tackade rådet och alla besökare för samtalet och påminde om att rådet 

under West Pride kommer att bjuda in till ett nytt open hearing – då med politiker och 

tjänstepersoner som ansvarar för att den nya hbtq-planen implementeras. 
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