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Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för diskrimineringsfrågor, mänskliga
rättigheter och barnrättspolitik

Välkommen till sakråd om det fortsatta arbetet med hbtq-frågor
Tid: 11 november 2019, kl. 14.30–16.30
Plats: Fredsgatan 8, lokal Stora tigern
Härmed inbjuds er organisation till ett sakråd om fortsatt dialog om arbetet
med att ta fram en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Vänligen anmäl deltagare från er organisation till
moa.ostberg@regeringskansliet.se (max två personer) och om ni har några
behov av hjälpmedel senast den 1 november. Medtag legitimation.
Med vänliga hälsningar

Karin Strandås
Statssekreterare åt jämställdhetsminister och minister med ansvar för arbetet
mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: a.registrator@regeringskansliet.se

Utgångspunkter för sakrådet

Regeringen arbetar sedan 2014 i enlighet med strategin för lika rättigheter
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
(strategin). Arbetet fokuserar på sex områden (Våld, diskriminering och
andra kränkningar; Unga hbt-personer; Hälsa, vård och sociala tjänster;
Privat- och familjeliv; Civila samhället samt Kulturområdet), inte minst
genom uppdrag till de strategiska myndigheterna
Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens
kulturråd, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk.
Regeringen gav i juni 2016 Statskontoret uppdraget att utvärdera strategin.
Statskontorets rapport inkom i december 2016 (se länk nedan). Under 2016
tillsatte regeringen även en utredning för att kartlägga transpersoners villkor
och situation i samhället samt föreslå konkreta insatser som bidrar till
förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner.
Uppdraget redovisades i november 2017 i betänkandet Transpersoner i
Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU
2017:92), se länk nedan.
Som aviserats i budgetpropositionen för 2020 avser regeringen att
komplettera strategin med en handlingsplan för att ytterligare förstärka
arbetet. Strategin har lagt grunden för ett långsiktigt arbete inom de
befintliga fokusområdena. En handlingsplan syftar till att komplettera och
kraftsamla arbetet.
Handlingsplanen kommer att fokusera på aktuella utmaningar och konkreta
åtgärder. De förslag som har lämnats av Statskontoret 2016 och i
betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre
levnadsvillkor (SOU 2017:92) kommer att beaktas i arbetet.
Regeringen vill därför bjuda in organisationer som företräder hbtqipersoners lika rättigheter till sakråd för fortsatt dialog om handlingsplanens
innehåll.
Nedanstående frågor är utgångspunkt i diskussionen:
-

Vilka är de viktigaste utmaningarna i arbetet för lika rättigheter
och möjligheter, vid sidan av de områden som nämnts ovan
och där regeringen har pågående arbeten?
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-

Vilka områden/åtgärder/aktörer är viktiga i det fortsatta
arbetet?

Med sakråd vill regeringen höja kvaliteten i arbetet genom att fördjupa och
bredda kunskap och perspektiv. Utifrån den särskilda kompetens och
erfarenhet som er organisation har i sakfrågan bedömer regeringen att er
organisation kan bidra på ett värdefullt sätt, i synnerhet när det gäller det
fortsatta strategiska arbetet.
Ambitionen är att samla till ett uppföljande möte under våren om det
fortsatta arbetet med en handlingsplan.
De myndigheter som i enlighet med strategin är strategiska myndigheter
kommer också att delta i diskussionerna.
Från Regeringskansliet kommer tjänstepersoner från flera olika
departement finnas representerade.

Länkar till relevanta dokument:

Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck:
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/01/en-strategi-forlika-rattigheter-och-mojligheter-oavsett-sexuell-laggning-konsidentitet-ellerkonsuttryck/
Statskontorets utvärdering av hbt-strategin:
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2016/utvarderingav-strategin-for-lika-rattigheter-och-mojligheter-oavsett-sexuell-laggningkonsidentitet-eller-konsuttryck/
Betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre
levnadsvillkor (SOU 2017:92)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2017/11/sou-201792/
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Sändlista:
1.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners
och queeras rättigheter (RFSL)

2.

RFSL Ungdom

3.

Transföreningen FPES (Full Personality Expression Sweden)
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