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Finansiering av projektet LHBT‐Center
Ärendebeskrivning
Luleå Brottsofferjour ansöker om 507 500 kr i projektmedel för att etablera
verksamhet för att stödja brottsutsatta inom gruppen LHBT (lesbiska,
homosexuella, bisexuella och transpersoner).
Luleå Brottsofferjour ser ett behov av att utveckla sin och andra
organisationers kompetens avseende våldsrelaterade frågor kopplade till
LHBT‐grupper. Det kan handla om våldsbrott med homofobiska motiv men
även våld inom samkönade relationer.
I projektet ingår bland annat följande aktiviteter:

Information/marknadsföring om projektet genom hemsida och sociala
medier.

Luleå Brottsofferjour och LHBT Center öppnas och börjar tar emot
brottsutsatta för stödsamtal och rådgivning.

Föreläsningsmaterial tas fram.

Information i skolor riktade till elever och lärare för ökad tolerans och
öppenhet kopplat till LHBT.

Besök HBTQ –festivalen (homosexuella, bisexuella, tranpersoner och
queer) i Alingsås och Göteborg 30/5‐3 juni för att sprida kunskap och
inspiration i LHBT‐frågor.

Etablera samverkan med brottsofferjourer i södra Sverige för
erfarenhetsutbyte.

Samverkan med andra aktörer i regionen som t ex RFSL och
socialförvaltningarna i Luleå och Piteå.

Synas och informera på Winter Pride i Norrbotten och Stockholm Pride.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Nätverksträff för stödcentrum i Sverige i Luleå 23‐25 maj 2012.
Etablera kontaktnät och rutiner med andra aktörer.
Utvärdering av projektet och efter projektet ta fram handbok för att i
praktiken kunna dra nytta av vunna erfarenheter i den fortsatta
verksamheten.

Projektet har följande mål:

Bidra till kompetenshöjning hos Brottsofferjouren och andra relevanta
aktörer inom bemötande och brottsutsatthet för LHBT‐personer.

Uppmärksamma behovet av resurser för LHBT‐personer.

Brottsförebyggande för LHBT‐personer.

Uppmärksamma att våld inom LHBT‐grupper är vanligt och brottsligt.

Utveckla och uppdatera information för att motverka exkludering av
olika grupper.

Bidra till förändring i de frågor som projektet omfattar.
Projektet kostar totalt 583 500 kr varav Brottsofferjouren ställer upp med
76 000 kr för kontor och dator. Återstående 507 500 kr söks från Luleå
kommun.

Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret menar att mångfald och tolerans ska vara en prioriterad
fråga för Luleå och Norrbotten. Det är mot den bakgrunden som den
kraftfulla satsningen på bland annat RFSL Luleå och Norrbotten ska ses. Luleå
kommun avser satsa totalt 2 100 tkr under perioden 2011‐2014 på projektet
RFSL Luleå och Norrbotten.
I projektet RFSL Luleå och Norrbotten ska under perioden 2011‐2014 följande
aktiviteter genomföras:
1. Utbildning/kompetensutveckling
2. Skolan
3. Informationsverksamhet
4. Regnbågsdag
5. Luleå tekniska universitet
6. Luleå PRIDE
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Regnbågsdag
Medlemsverksamheter
Jourverksamhet
HBTQ‐flaggning av caféer och offentliga lokaler
Metodutveckling
Nätverkande nationellt/transnationellt

Utvecklingskontoret menar att det finns delar av Brottsofferjourens projekt
som åtminstone tangerar de aktiviteter som ska genomföras i projektet RFSL
Luleå och Norrbotten. Det gäller t ex informationsverksamhet riktad till skolor
och andra organisationer. Utvecklingskontoret konstaterar vidare att Luleå
kommun redan bidrar till finansieringen av Brottsofferjourens verksamhet.
Utvecklingskontorets bedömning är att det inte finns tillräckliga skäl med
utgångspunkt från kontorets verksamhetsområde att finansiera projektet
LHBT Center, och föreslår att ansökan avslås.

Yrkande
Margareta Bladfors Eriksson (S) yrkar avslag på framställningen.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐
avslå ansökan i enlighet med utvecklingskontorets yttrande.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Yrkande
Margareta Bladfors Eriksson (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐
avslå ansökan.
_____

Beslutsexpediering
Luleå Brottsofferjour, Utvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

