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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
RFSL Rådgivningen Skåne

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
1 000 000 kr

Organisationsnummer
846003-2488

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan. Det
är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför viktigt
att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
LILA JOHANSSON
E-postadress
Zana.doncic@rfsl.se

Mobiltelefon
0761869162

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
485-2406

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
Drottninggatan 36

Organisationens postnummer
21141

Organisationens telefonnummer
040-611 99 51

Organisationens e-postadress
skane@rfsl.se

Har ni en besöksadress?
Ja
Besöksadress
Besöksadress
040-611 99 51

Postnummer
21141

Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
www.rfslradgivningenskane.se
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Lila Johansson

Telefonnummer
0706884774

E-post
lila.johansson@radgivningen.skane.rfsl.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Edith Escobar

Telefonnummer
0709580263

E-post
Edith400@yahoo.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

700

Antal kvinnor

0

Antal män

0

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

700

Antal medlemmar boende i Malmö

500

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
Föreningens syfte är att bedriva allmännyttig hivförebyggande, psykosocial, sexologisk samt sexualpolitisk verksamhet.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Hbtqi-personer och anhöriga samt yrkesverksamma.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
Vi kommer under året att fördjupa samarbetet med andra organisationer som möter målgrupperna, det kan vara idrotts- och
kulturföreningar. Vår egen psykosociala samtalsmottagning bedriver stödjande och stärkande insatser till hbtqi-personer. Vi fortsätter
även samverkan genom kompetenshöjande insatser med tjänstepersoner i Malmö stad.
Sedan starten 1987 arbetar vi med SRHR till målgruppen. Genom åren har vi erhållit medel för olika projektområden såsom hatbrott,
säkrare sex, hedersrelaterat våld, folkhälsa, mötesplats för unga (HaBiTat Q), sexualterapeutisk respektive psykosocial mottagning
samt utbildningar.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Vi har en närhet till och förtroende i målgruppen som ger oss särskild expertkunskap om den. Som idéburen organisation har vi gott
förtroende bland hbtqi-personer och därigenom unika förutsättningar att arbeta med att förbättra målgruppens hälsa. Detta gör vi både
genom direkt riktade insatser till vår primära målgrupp hbtqi-personer samt insatser till yrkesverksamma. Målet är att uppnå en jämlik
hälsa i befolkningen.
Identitetsstärkande insatser och arrangemang verkar direkt hälsofrämjande för de som blir synliggjorda.
Nätverk med andra organisationer i Malmö gör att vi kan hänvisa personer vi möter i verksamheter till platser där de kan hitta
sammanhang. Det fungerar även stärkande för övriga hbtqi-organisationer i Malmö.
Samtalsmottagning bidrar till direkt stöd.
Utbildningar för tjänstepersoner i Malmö stad skapar möjlighet för nya tankesätt och rutiner vilket ger både direkta och långsiktiga
resultat för vår målgrupp.
Personalkostnader för 0,85 tjänst, inkl soc avg, 615 000kr
Identitetsstärkande insatser, nätverksbyggande, 60 000kr
Målgruppsinriktad kommunikation, tryckt och digitalt, 15 000kr
Resor, logi och övriga kostnader i samband med möten och konferenser, 5 000kr
Fortbildning, 5 000kr
Overhead-kostnader såsom hyra, kontorsutrustning, revision mm, 300 000kr
Totalt: 1 000 000kr

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
Förtroendet för att söka stöd och hjälp hos socialtjänst, polis och andra myndigheter är lägre i hbtqi-gruppen än hos allmänheten i stort.
Därför krävs riktade insatser för att uppnå en mer jämlik hälsa. Vår samtalsmottagning har bidragit till att fler hbtq-personer känner att
de kan leva i enlighet med sin identitet.
Våra målgrupper uppnår en högre grad av hälsa och välmående via stärkande och synliggörande insatser.
Nätverk och samverkan ger gemenskap för individer i målgruppen och motverkar isolering.
Malmö stad har genom våra kompetenshöjande insatser blivit bättre på att möta målgruppen vilket gör att den får tillgång till offentliga
insatser på lika villkor som övrig befolkning.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi för kontinuerligt projektdagbok och gör tertialavstämningar av verksamhet och ekonomi. Samtalsmottagningen gör intro- och
exitenkäter. De kompetenshöjande insatserna utvärderas i dialog med deltagarna och sammanställs.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Det heteronormativa samhället bygger på könssterotypa roller. Mycket av vårt arbete handlar om att synliggöra dessa och luckra upp
dem så att en kan leva fri från de förväntningar som uppkommer utifrån ens tilldelade könstillhörighet.
Våra målgrupper inom hbtqi-gruppen tillhör två av de sju diskrimineringsgrunderna. Forskning visar att de inte har tillgång till jämlik
hälsa och samhällsservice som resten av befolkningen. Våra insatser syftar alla till att utjämna denna ojämlikhet.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
De kompetenshöjande insatserna bidrar till bättre levnadsvillkor för unga hbtqi-personer i de verksamheter som utbildas.
Under året kommer vi uppmärksamma regnbågsfamiljers dag i maj med aktiviteter för barn och synliggörande av att familjer kan se ut
på olika sätt.
I november uppmärksammar vi trangender awareness month där en av insatserna är en mötesplats för trans- och ickebinära ungdomar.
I övrigt finns vårt projekt HaBiTat Q som är en mötesplats för hbtqi-ungdomar mellan 13?19 och har öppet två dagar i veckan. Hit har
vi också möjlighet att hänvisa ungdomar vi möter i verksamheten.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Många hbtq-personer saknar förtroende för offentliga insatser. Vi arbetar därför på två fronter - dels genom att skapa frirum för
gruppen, dels genom att förändra det offentliga via kompetenshöjande insatser så att bemötandet av hbtq-personer blir korrekt i Malmö
stads verksamheter.
Vi har en närhet till och förtroende i målgruppen som ger oss särskild expertkunskap om den. Som idéburen organisation har vi gott
förtroende bland hbtqi-personer och därigenom goda förutsättningar att arbeta med att förbättra målgruppens hälsa. Detta gör vi både
genom direkt riktade insatser till vår primära målgrupp hbtqi-personer samt insatser till yrkesverksamma. Målet är att uppnå en jämlik
hälsa i befolkningen.
Denna ansökan är i linje med diskussioner som förts med handläggare på Malmö stad. Vi ansöker om samma summa som tidigare år
för våra insatser och emotser fortsatt dialog och målsättningsdiskussioner om bidragsnivåer med både tjänstepersoner och politiker i
Malmö stad.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2019

10 259 636

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

0

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

738 688

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

14 samt timanställda

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

6 503 836

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Ja
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Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Folkhälsomyndigheten: 3 475 000kr
Region Skåne: 1 510 000kr
Region Skåne: IOP 905 646kr
Länsstyrelsen Skåne TIA: 800 000kr
Socialstyrelsen: 350 000kr

Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Fritidsnämnden, 1 511 000kr
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Nej
Ladda upp bilagorna
Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelse 2019.pdf (17 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
Årsbokslut 2019 undertecknat.pdf (582 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
Årsbokslut 2019 undertecknat.pdf (582 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse PWC 2019.pdf (1,4 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
Preliminär budgetplan 2021, Hbtq-personers livsvillkor i Malmö stad.pdf (1,04 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Preliminär projektplan 2021, Hbtq-personer s livsvillkor i Malmö stad.pdf (1,06 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll 2020 påskrivet.pdf (1,04 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
Firmatecknare 2020.pdf (1,75 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar 2020 för RFSL Rådgivningen Skåne.pdf (96 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2019

2

R dgi i ge Sk

e

Ord från styrelsen
RFSL Rådgivningen Skånes vision är en jämlik hälsa för alla oberoende av sexuell identitet och
könsidentitet. Vi arbetar utifrån denna vision med direkta riktade insatser till hbtqi-personer
samt utbildningar, information och andra konsultinsatser till yrkesverksamma och allmänheten.
All vår verksamhet formas utifrån målgruppen, som i sig kan vara uppdelad efter behov och
önskemål i våra olika projekt.
Vår genomgående syn på hälsa ger att individens egna prioriteringar och livsmål skall stå i
centrum, samtidigt som rätten att uttrycka sin sexualitet och sin könsidentitet på de sätt som
passar en bäst skall stöttas för att främja en god hälsa. Hbtqi-personers rätt till god hälsa skall
vara jämlik med den övriga befolkningens, och RFSL Rådgivningen Skåne skall även arbeta utifrån
detta gentemot beslutsfattare och allmänhet.
2019 har varit ett spännande år för RFSL Rådgivningen Skåne. Samtidigt som verksamheten med
sina många projekt utvecklats och nått ut till målgruppen bland annat genom
samtalsmottagningar, mötesplatser, utbildningar och kunskapsspridning har styrelsen och
medarbetarna internt arbetat med en förändring i organisationsstrukturen. Den tidigare
ledningsstrukturen Progg (projektgemensamma gruppen), har ersatts med en
verksamhetsledare. Arbetet har i mycket fokuserat på att åstadkomma tydligare styrning och
delegation för den övergripande verksamheten. I arbetet har en bredare organisationsutveckling
tagit sin början, med inventering och utveckling av interna styrdokument som följd. Detta arbete
kommer att fortsätta under 2020.
Processerna kring organisationsutvecklingen har varit arbetsintensiv och styrelsen valde därför
att införa arbetsmöten mellan styrelsemötena. Det har gett möjlighet till fördjupningar i
beslutsfrågor, inte minst vad gäller HR-frågor. Styrelsen har som ett steg i arbetet med att
förtydliga mandat och delegation under året tagit ett förnyat grepp kring ansvaret för
personalfrågor och arbetsmiljö. Delegationsordningen har uppdaterats för att stärka och
förtydliga samarbete och ansvarsområden för styrelse, verksamhetsledare och medarbetare.
Det är med stor glädje vi ser framgångar för RFSL Rådgivningen Skånes arbete med målgruppen
genom våra projekt. Våra skickliga medarbetare har under året dessutom arbetat genom en tid av
förändringar i den interna strukturen. I denna verksamhetsberättelse syns en bredd, en kunskap
och en tydlig vilja och kompetens att arbeta med verksamhetens vision där målgruppens behov
ständigt står i centrum. Vi vill från styrelsens sida därför rikta ett varmt tack till alla våra
medarbetare, medlemmar, bidragsgivare och samarbetspartners för verksamhetsåret 2019.
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Ekonomi och revision
Fördelning av bidrag under 2019

Revisorer
Valda revisorer för RFSL Rådgivningen Skåne har varit Ratko Sonnerland och Maria Persson.
Styrelsen har i enlighet med Region Skånes riktlinjer anlitat en auktoriserad revisor. Maria
Danckler, PwC har anlitats som konsult och för lämnande av revisionsintyg.
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Styrelse och personal
Styrelse
Caitlyn Svorén, ordförande
Oskar Larsson, kassör
Edith Escobar, ledamot
Lila Johansson, ledamot
Emma Eliasson-Åström, ledamot
Myrvete Bajrami, ersättare
Personal
RFSL Rådgivningen Skånes personal sköter det löpande arbetet inom ramen för budget och andra
styrdokument. Under året har följande personer varit anställda i olika tjänstgöringsgrad:
Odai Allawi, Mikael Andersson, Basma Mohamed Ali, Anakin Tora Botwid, Anna Carling, Žana
Dončić, Niklas Eriksson, Izabella Klüft, Theodor Mejias Nilén, Elisabet Nidsjö, Gabriel Nilbo, Sofia
Nyrell, Tore Runnerstam Taikon, Safir Sahar Thorlid (tjänstledig) och Thomas WilkensJohansson. Därutöver har vi haft timanställd personal i projekten HabiTat Q och Hiv/STIpreventionen.
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Psykosocial samtalsmottagning
Den psykosociala samtalsmottagningen vänder sig till homo-, bisexuella, transpersoner och
anhöriga. MSM (män som har sex med män) och KSK (kvinnor som har sex med kvinnor) är också
våra målgrupper. Utöver de direkta målgrupperna bistår vi yrkesverksamma, som möter våra
målgrupper, med stöd och handledning. På mottagningen jobbar två kuratorer.
Utgångspunkten fö r verksamheten ä r att individens sexualitet, kö nsidentitet och sexuella
orientering ä r positiva delar i livet som kan vara en källa till glädje och styrka. Vi arbetar med
individuella-, par-, familje- och gruppsamtal av stö djande, reflekterande och/eller terapeutisk
karaktär. Det är den enskilde klientens behov som styr antalet insatser och nivån av fokus eller
icke fokus på kön, genus och sexualitet. Innehållsmässigt spänner de problem som klienterna
söker för över ett brett spektrum. Vanliga områden är identitetsfrågor, oro, ångest, våld,
hedersproblematik, livskriser, utanförskap, relationssvårigheter, sexologiska frågor samt säkrare
sex och hivrelaterade frågor.
Statistik
2019 hade samtalsmottagningen 58 klienter och bokade in totalt 460 stycken enskilda samtal.
Utöver detta höll vi i 14 st samtalsgrupps träffar för transpersoner samt 5 grupptillfällen för
föräldrar till transbarn. Förutom personliga besök sker rådgivning via telefon och e-post.
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Sexualterapeutiska mottagningen

M

S S

RFSL Rådgivningen Skåne driver tillsammans
med RFSU Malmö en sexualterapeutisk
mottagning. Det är en specialistmottagning i
klinisk sexologi som vänder sig till hela
Skånes befolkning, oavsett sexuell identitet
och könsidentitet. Den omfattar en resurs på
1,7 heltidstjänst fördelat på tre personer
första halvåret och efter semestern på fyra
personer (två nyanställda fr o m 190819).

De anställda har under året varit en leg
psykolog/leg
psykoterapeut/auktoriserad
SEXUALTERAPEUTISKA MOTTAGNINGEN SKÅNE
specialist i klinisk sexologi/specialist i klinisk
psykologi (anställd av RFSU Malmö) med anställningsgrad 60%/75% (från och med 191001), tre
leg psykologer med sexologisk vidareutbildning anställda en på 50% och två på 20% var från och
med hösten samt en auktoriserad socionom/sexologiskt orienterad terapeut/auktoriserad
specialist i klinisk sexologi som gick i pension 190731(alla anställda av RFSL Rådgivningen
Skåne).
Utgångspunkten för verksamheten är att individens sexualitet, könsidentitet och sexuella
orientering är delar av våra jag som utvecklas och förändras livet igenom.
Mottagningen har sammantaget under 2019 utfört 938 bedömande eller behandlande samtal
fördelat på 39 kvinnor och 40 män samt 17 transpersoner.
Av kontakterna har 16 varit långtidsterapier och 35 har varit korttidsterapier, inkluderande
parterapier alternativt bedömnings-/rådgivande samtal. Fördelningen av klienters hemort har
varit 50 hemmahörande i Malmö och 34 i Region Skåne.
Antalet nybesök har varit 55. Huvudparten av nybesöken har varit av akut karaktär och ärenden
som kräver hög grad av specialistkompetens. Dessutom har 12 remisser från primärvård,
psykiatri och RMC (Reproduktionsmedicinskt Centrum) emottagits.
Handledning har förmedlats till kuratorsgruppen på Centrum för sexuell hälsa, föreningen
Storasyster-projekt Hela Mig samt sexologisk Barnmorskemottagning Öresund Malmö, psykolog
på Cancerrehab Helsingborg samt 1 masterstudent på sexologimastern på Malmö Universitet vid
sammantaget 39 tillfällen.
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Hbtq-personers livsvillkor i Malmö stad
Likarättsarbete utgör en viktig del i strävan efter att uppnå en mer jämlik hälsa i befolkningen.
För att Malmö stad ska kunna leva upp till sina likabehandlingsplaner erhåller vi finansiellt stöd
för att arbeta med identitetsstärkande insatser och kurativt stöd till hbtq-personer i Malmö samt
utbildningar och andra insatser till yrkesverksamma inom Malmö stad. I projektet ingår
uppdateringar med handläggarna från Malmö stad och vi har haft två möten med dem under året
för att hålla dem informerade om arbetet.
Kompetenssamverkan
2019 påbörjade vi utvecklingen med att tillämpa konceptet kompetenssamverkan med Malmö
stad. Tanken är att de enheter vi utbildar dels ska uttrycka ett stort behov av ökad hbtqkompetens utifrån sin verksamhet, dels att arbetet de bedriver ska vara ett område vi identifierat
som prioriterat utifrån vår kunskap om vår målgrupp och dels att verksamheten ska kunna bidra
med ökad kompetens in i vår verksamhet. Den första enheten inom Malmö stad som ingått
kompetenssamverkan med oss är Familjerådgivningen. Där genomförde vi under 2019
processutbildningen HBTQompetens och våra kuratorer i den psykosociala mottagningen var
med under processen. Samarbetet mellan mottagningarna fortlöpte sedan under året och har
utmynnat i beslut om kunskapsutjämnande möten två gånger per år. Under våren blev vi
kontaktade av Funktionsstödsförvaltningen och där planerar vi nu liknande samverkan för 2020.
HBTQompetens – processutbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor
2019 drog vi ner på antalet grupper till förmån för mer tid för direkt riktade insatser till
målgruppen samt kompetenssamverkan nämnd ovan. Vi utbildade sex grupper:
- Familjerådgivningen
- Socialtjänst söder (tre grupper)
- Bad- och rekreation
- Latinskolan
Vi genomförde också två uppföljande nätverksmöten med chefer för enheter som genomgått
utbildningen under våren respektive hösten i Region Skåne och Malmö stad.
World Pride och Eurogames 2021
Under året intensifierades arbetet inför att World Pride och Eurogames kommer till Malmö och
Köpenhamn 2021. Vi har haft flera möten med ansvarig tjänsteperson på Malmö stad och var med
och drog igång ett nätverk med organisationer i Skåne som har hbtq-personer som målgrupp.
Nätverket träffades vid tre tillfällen under hösten.
Vi medverkade också vid en första utbildningsdag för en grupp utvalda tjänstepersoner i Malmö
stad med fokus på livsvillkoren för hbtq-personer. I december skickade vi in en ansökan till
kommunstyrelsens arbetsutskott för en extra satsning på individstöd och utbildningar med
anledning av festivalerna.
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1979 >< 2019
Den 19 oktober 2019 var det 40 år sedan Socialstyrelsen tog bort homosexualitet ur sitt register
över psykiatriska diagnoser. Med anledning av det anordnade vi tillsammans med Rörelsernas
museum en dag med föreläsningar, filmvisning och firande. Barbro Westerholm var generaldirektör på Socialstyrelsen 1979 och den som såg till att klassifikationen ströks. Glädjande nog
valde hon att komma till oss och berätta om synen på homosexualitet 1900-1979 med särskilt
uppmärksammande av händelserna som föregick att klassifikationen togs bort. Vi ville också
belysa dagens kamper, särskilt för transpersoner och asylsökande, vilket vi gjorde med hjälp av
bl a Katharina Kehl från Göteborgs Universitet samt representanter från Transförsvaret och SQI.

Handledning, rådgivning och utbildningar
Vi medverkar i olika sammanhang där vår kompetens i normkritik o/el hbtq-personers livsvillkor
efterfrågas. Ofta blir det också tillfälle för oss till kompetensutveckling inom olika områden. I år
har det exempelvis handlat om:
-

Malmös stads nätverk mot våld i nära relationer, planeringsmöten samt deltagande i
nätverksträffarna
Queer Kallis, utvärderingsmöte
Referensgrupp till storstadskartläggningen om hedersrelaterat våld och förtryck

Vi föreläste för Kompetenscentrum Malmö stad och ett forskarnätverk om våld i nära relationer
ur ett hbtq-perspektiv, Nätverket mot våld i nära relationer om hedersrelaterat våld samt om
Lesbisk hälsa vid en lesbisk konferens anordnat av LesWorking Sweden.
Vi deltog vid en temadag om Trans och lyssnade på flera bra föreläsare; Cecilia Dhejne, läkare och
forskare med stor erfarenhet och kunskap om könsdysfori och könsbekräftande vård och
behandling, Linda Leveau som berättade om den skånska studien om hälsa utifrån könsidentitet
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samt Tove Bollman och Andi Malm från Transhälsan som berättade om transvården ur ett
patientperspektiv och gav rekommendationer för ett gott bemötande.
Idrott
Vi fortsatte vårt samarbete med Skåneidrotten, Riksidrottsförbundet och RFSL med fokus på
idrott för hbtq-personer. Tillsammans med Skåneidrotten anordnade vi två föreläsningar och
idrotts- och hbtq-nätverksträffar. Föreläsningarna hölls av Christian Bigom, ordförande i Pan
Idraet, som informerade om föreningen och deras arbete inför Eurogames och Peter Häggström,
fd längdhoppare, som under SM-veckan i Malmö talade om ”Konsten att vara sig själv och
prestera”. Efter föreläsningarna följde nätverksträffarna där idrottande hbtq-personer fick
möjlighet att dela erfarenheter och idéer med varandra. Inför första nätverksträffen deltog vi i
Radio RFSL där vi informerade om vår satsning samt också passade på att släppa nyheten om vårt
event den 19 oktober. Vi deltog under året vid seminarium om Schysst idrott och Barn- och
idrottskonventet som anordnades av Skåneidrotten. En ansökan skickades in till
Postkodsstiftelsen som tyvärr avslogs.
November – Trans Awareness Month
Vi vet från både svensk och
internationell forskning att den fysiska
och psykiska hälsan är sämre i
målgruppen Transpersoner och att
utsattheten för våld och trakasserier
är högre. För andra året satsade vi
därför på att använda hela november
till en månad för synliggörande och
stärkande av gruppen. Vi hissade en ny
transflagga och gjorde särskilt riktade
inlägg på sociala medier även i år. Vi
Illustration av Adrian Malmgren för Trans Awareness Month
deltog också vid Transgender Day of
Remembrance den 20 november.
I år hade vi samverkansmöten med Trans- och Tjejjouren inför satsningen. Tillsammans med dem
ordnade vi två event för målgruppen:
Separatistisk mötesplats för unga transpersoner och ett Swop and Mingle med inlämning och byte
av allt från kläder till smink, binders och andra prylar. Förutom att byta saker med varandra var
minglet ett tillfälle till en mysig novemberkväll med umgänge på ett avslappnat sätt för alla som
identifierar sig som trans, icke-binär, gender fluid eller med funderingar kring könsidentitet och
könsuttryck. Inför kvällen hade vi lådor utställda i våra lokaler samt i RFSL Malmös lokal samt på
Garaget där folk lämnade av prylar de inte längre hade användning för.
Samarbeten
Under året har vi haft samverkan och kunskapsutbyte med RFSL, RFSL Malmö, RFSL Ungdom
Skåne, Malmö Pride, Trans- och tjejjouren, Pedagogisk inspiration, HISO, Skåneidrotten,
Riksidrottsförbundet, Malmö Devilants och Transhälsan.
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Kvalitetsutveckling: våld i nära
relationer
Med medel från Socialstyrelsen fortsatte vi arbetet med att höja kunskapen kring våld i hbtqpersoners nära relationer. Det finns många likheter med det våld som förekommer i olikkönade
relationer som att upprätthålla makt och kontroll över den utsatta personer, att en normalisering
av våldet sker hos parterna i kombination med ökad isolering. Dock finns en utsatthet kopplad till
heteronormativiteten som förstärker isoleringen och svårigheten med att bryta upp. Samhället
brister i att se och erbjuda stöd och skydd. Under 2019 har fokus varit på utbildningsinsatser till
socialtjänsten. Vi har utbildat individ- och familjeomsorgen i Kävlinge, Kristianstad och Burlöv.
Det innebär att vi har utbildat personal som arbetar med ekonomiskt bistånd, barn- och familj,
missbruk, biståndshandläggning och arbetsmarknadsinsatser.
Vi fortsatte samarbetet med Kvinnojouren i Lund och arrangerade en gemensam utbildningsdag
för de skånska kvinno-, tjej-, trans-, och ungdomsjourerna. Dagen var en fortsättning och ett svar
på de behov som framkom i rapporten vi släppte i början av året ”Vi utgår alltid från individen”en kartläggning av de skånska kvinno- och ungdomsjourernas arbete med stöd och skydd till
våldsutsatta hbtq-personer som kan laddas ned från vår hemsida. I nuläget har vi ett etablerat
samarbete med jourer som arbetar och vill arbeta med stöd och skydd till våldsutsatta. Rapporten
och behovet av insatser uppmärksammades i ett inslag i Sveriges Radio P4 Kristianstad.
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Tidiga insatser för asylsökande (TIA)
2018 fick vi medel från länsstyrelsen för att bättre nå asylsökande hbtq-personer. Då införde vi
ett snabbspår för asylsökande till samtalsmottagningen. Under våren 2019 anordnade vi en grupp
verksamhet för målgruppen och fortsatte med snabbspåret och allt fler i målgruppen kom på
individuella samtal. Vi intensifierade också vårt samarbete med SQI och den ansökan vi lämnade
in till länsstyrelsen för nya medlem hösten 2019 gjorde vi tillsammans med SQI.
Fr om 1 september drog vi ner kuratorstjänsten till 50% för att kunna anställa informatör på 50
%, rekryteringen gjordes tillsammans med SQI. Informatörerna har under hösten anordnat
sociala aktiviteter för målgruppen: Söndagsträffar som är öppna för alla asylsökande hbtqpersoner men även andra aktiviteter som varit separatistiska för lesbiska och eller trans. På årets
sista tre månader hölls 15 gruppaktiviteter. Snabbspåret till samtalsmottagningen har funnits
kvar och de tider som reserverats för asylsökande är fyllda. Vi har därför tillsammans med en
jurist arbetat fram ett paket om fem kuratorssamtal som på bästa sätt ska kunna hjälpa klienten.
I projektet ingår även att vi utbildar andra föreningar som får TIA medel i hbtqi-frågor. Under
2019 höll vi i en utbildning och arbetade tillsammans med SQI fram en utbildning som vi ska hålla
för alla föreningar med TIA medel i Skåne.
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HBTQompetens – processutbildning i
normkritik och hbtq-personers
livsvillkor
På uppdrag av Region Skåne har vi erbjudit prioriterade verksamheter en processutbildning i
syfte att förbättra bemötandet. Medarbetare ska få möjlighet att reflektera kring normer och makt,
språkbruk och bemötande samt få kunskap om hbtq-personers hälsosituation. Utbildningen har
varit en del i Region Skånes likarättsarbete med jämlik hälsa i befolkningen som mål och är
särskilt framtagen med fokus på de behoven vårdpersonal har, förutsättningar på arbetsplatsen
och rättigheter utifrån ett patientperspektiv.
Utbildningsprocessen innehåller tre delar: ett förberedande möte med ansvarig chef i syfte att
klargöra förutsättningar och behov i arbetsgruppen, fyra utbildningstillfällen samt ett
uppföljande nätverksmöte med ansvarig chef för att se hur verksamheterna har integrerat
frågorna i det löpande arbetet.
Bredden bland de utbildade verksamheterna har varit stor både geografiskt och
verksamhetsmässigt. Prioriterat under året har vuxenpsykiatrin varit med fokus på Malmö och
Trelleborg. Efterföljande utvärderingar har visat att medarbetarna är nöjda med utbildningen och
en överväldigande majoritet skulle rekommendera den till en kollega.
Region Skåne har inför 2020 bestämt sig för nedläggning av utbildningen med hänvisning till
ekonomiska neddragningar. Vi verkar för att hitta andra ingångar till hälso- och sjukvården som
är en självklar aktör i att förbättra hbtq-hälsan.
Utbildade enheter under året
Beroendecentrum, 2 grupper, Malmö
Bup staben och Barnneuroteam, Malmö
Rättspsykiatri öppenvård, 2 grupper, Malmö
Mammakulan, BVC, BMM, Vc Hbg,
Helsingborg
Bup Trelleborg,
Vuxenpsykiatri ACT och Nip, Malmö
VC Rosengård, Malmö
Dövenheten barn och unga, psykiatri och
habilitering
LARO-mottagning Bokgatan Malmö
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Mobila teamet och dagsjukvård, Malmö och
Trelleborg
Avdelning för opiodberoende, Malmö
Vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan
1, 2 grupper, Malmö
Vuxenpsykiatrimottagning Trelleborg
Rättspsykiatrin stab, Trelleborg
Familjecentralen Höllviken
Vuxenpsykiatri Bedömningsmottagningen
Malmö
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Hiv-prevention
I vårt förebyggande arbete vill vi ge individen
verktyg för att skapa sin egen säkrare sexstrategi
oberoende av hiv-status, sexuell identitet och
könsidentitet.
Vi har två huvudfokus i kommunikationen till
målgruppen. Den ena är att medvetandegöra
strategier på grupp- och individnivå för att minska
riskerna med sexuellt överförda infektioner i
allmänhet och hiv i synnerhet. Kondom är ett
utmärkt verktyg att använda i sexuella möten för
att uppnå detta. Vårt andra kommunikativa
huvudfokus utgörs av att regelbundet kolla sin
hivstatus samt andra könssjukdomar. Det är
fördelaktigt att tidigt ställa diagnos och få
möjlighet till behandling.
Hiv- och syfilistestning
CheckPoint Skåne är vår mottagning där män som
har sex med män samt transpersoner erbjuds
motiverande samtal om säkrare sex samt test med snabbsvar. Besöken journalförs inte, men
verksamheten följs upp via enkäter till de besökande. Under året har vi haft åtta timanställda som
arbetat tillsammans med fast anställd personal på mottagningen. Med de timanställda vill vi
särskilt öka tillgängligheten med avseende på språk. Under hösten har vi utbildat tre nya personer
för att kunna erbjuda fler språk. Under året utökade vi annonseringen för att påminna om test på
dejtingarenor som Grindr, Scruff och Qruiser.
Många mottagningar testar rutinmässigt män med endast ett urinprov och missar på så sätt smitta
som kan sitta lokalt i halsen eller analt. Det är viktigt att testa korrekt och patienten kan med hjälp
av vår flyer ”Testa korrekt” ställa krav på provtagningen. Vi har under året genomfört ett
pilotprojekt där vi erbjuder självtester för klamydia, gonorré, mykoplasma och trikomonas för
testning i tre lokaler. Dessa självtester erbjuds utan kostnad för målgruppen. Dessa tester bygger
på att personen själv provtar, sänder in dessa för analys och hämtar resultaten. 12 av 14 funna
infektioner hade inte upptäckts via enbart ett genitalprov. Initiativet har fallit väl ut och
permanentats under året.
Sammanlagt genomförde vi 319 samtal och test under året. 32 % av dessa sker på tidsbokade
besök. Andelen förstagångsbesökare uppgår till nära hälften. Fyra av tio besökare är bosatta i
Skåne, utanför Malmö. Fyra av tio av besökare uppger vidare att de är födda i ett annat land än
Sverige och knappt hälften av dessa är födda utanför Europa. Cirka 35 % uppger att de är mellan
16-29 år.
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Kondomer nära till hands
Nära tillgång till kondomer och glidmedel är en förutsättning för att lätt praktisera säkrare sex
och är ett uttalat önskemål i Folkhälsomyndighetens msm-enkät. I tider av PrEP har kondomer
aktualiserats på ett nytt sätt. Under året har vi haft kondombehållare på föreningarna RFSL
Malmö, RFSL Kristianstad, SLM Malmö, restaurang BeeBar, samt på Red Shoe bar i Malmö. Vid
Pridearrangemangen i Kristianstad, Helsingborg och Malmö, delades en särskild pridekondom ut.
Förutom de fysiska mötesplatserna fanns vi närvarande på internetforum som Facebook, Qruiser,
Planet Romeo, Scruff och Grindr. Frågor som ställts till oss har främst kretsat kring PrEP, hivtestning, frågor kring sexuellt överförda infektioner och sexuell praktik. utökade även
annonseringen på dejtingarenor som Grindr, Scruff och Qruiser för att informera om
kondombeställning från vår hemsida. Ett försök, som föll väl ut, var fem reklamspotar som
publicerades via Facebook och Instagram. De finns samlade på en egen kanal på YouTube.
För målgruppen har vi en hemsida; safe6.nu där det är enkelt att boka och ändra sin
kondomprenumeration. Erbjudandet att få gratis kondomer per post nyttjades av män från hela
Skåne. Totalt skickade vi ut 2 200 kondompaket till 340 beställare. Sammanlagt delade vi ut 34
000 kondomer och lika många glidmedel till målgruppen.
Mötesplatser för män som har sex med män
Vi möter dessutom målgruppen via två sexfrekventa
inomhusmiljöer. På dessa arenor erbjuder vi snabbtest
för hiv/syfilis. Vi erbjuder även våra hemtester för
övriga STI:er och samtal om säkrare sex-strategier.
SLM - Scandinavian Leather Men - Malmö, är en klubb
för manliga fetischer och leklystna män. I deras
klubblokal gjorde vi elva nedslag under året, under
deras tisdagspubar. På Taboo finns en speciell
avdelning för cruising med filmvisning. Denna
frekventeras till stor del av män som gillar att ha sex
med andra män och vi gjorde en insats under en heldag
på våren. På dessa arenor erbjöd vi motiverande
samtal och snabbsvarstest för syfilis och hiv. Vi erbjöd
även våra självtester för övriga STI:er
Bägge arenorna frekventeras av riskutsatta delar av
målgruppen och även om antalet samtal/tester inte
uppgår till fler än 15 blir det samtidigt en möjlighet att föra samtal om våra övriga tjänster. Det
kan innebära kondomprenumeration, kuratorsbesök eller tidsbokade besök på CheckPoint Skåne.
Personerna som testar på dessa arenor är något äldre jämfört med övriga på CheckPoint Skåne
och har betydligt fler partners per år.
Framåtsiktande diskussion
Vi har en långsiktig plan för den del av vår verksamhet där vi i första hand arbetar med att
förebygga hivinfektioner. Strategiskt integrerar vi detta arbete med att också förebygga andra
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sexuellt överförda infektioner. Målgrupperna för vår hiv/sti-prevention är män som har sex med
män och transpersoner. I våra verksamheter som vänder sig till en generell målgrupps-population
har vi ett inkluderande tilltal. Vidare ägnar vi särskild uppmärksamhet när personerna dessutom
tillhör grupper såsom; hivpositiva, äventyrliga, utlandsresenärer, utlandsfödda, transmän som
har sex med män samt personer som har erfarenhet av sex mot ersättning. För att hbtq-personers
hälsa ska bli jämlik i jämförelse med befolkningen i allmänhet måste insatserna vara långsiktiga.
Msm-gruppen i synnerhet ska ha tillgång till hälsa, vård och hälsofrämjande insatser på samma
villkor som alla andra. Vi hoppas att i samarbete med Region Skånes olika enheter, som möter
målgruppen, formulera utvecklingsmål, identifiera hinder och söka lösningar.
Vi ser att hiv/sti preventionen bl a i England (56 Dean Street) och Danmark (Aidsfondet) tar steg
framåt och vill utvecklas mot mer kompletta mottagningar för screening, diagnos och behandling.
Communityledda mottagningar där man tar hänsyn till flera aspekter av ohälsa hos utsatta
målgrupper. I Norge (Helseutvalget) arbetar man numera för utveckling av självtester för hiv. Där
har man också distribuerat självtester för gonorré och klamydia i msm-täta och sexfrekventa
miljöer för att möta utbrott av gonorré. I Danmark arbetar Aidsfondet med en uppskattad HPVvaccinservice till män som har sex med män upp till 20, men driver frågan om att få ge vaccin
också till msm upp till 45 år.
Det krävs en utveckling där fler verktyg formuleras och provas. Fler självtester avlastar den
ordinarie vården. HPV-vaccin rekommenderas av Folkhälsomyndigheten också för pojkar/män,
men har ännu inte införts. PrEP finns tillgängligt, men långa köer rapporteras från i varje fall
Skåne och Stockholmsregionerna. Detta sammantaget kommer att vara betydelsefullt för vår
målgrupps hälsa i framtiden, när tillgången anpassats till målgruppens behov. Med utgångspunkt
i vår organisations ideologi, förtroende hos och kunskaper om målgruppen kan vi stödja och
komplettera de insatser som görs inom det förebyggande arbetet.

Målgruppens egna önskemål om förebyggande insatser
Hivtester med snabbsvar 74 %
Kondomer och glidmedel på träffställen 71 %
Särskild mottagning för sexuell hälsa riktad till msm 63 %
Kondomer och glidmedel hem via post 58 %
Information på internet/i på min mobil 57 %
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HaBiTat Q
Under våren färdigställdes vår metodbok
HaBiTat Q - Handbok i hbtqi+ inkluderande
arbetsmetoder. En handbok vi är väldigt
stolta över och som beskriver hur vi arbetar
med ungdomarna på vår mötesplats. Vi
använder den bland annat i våra
utbildningar om hbtqi+ inkludering inom
föreningslivet där deltagarna får den med sig
tillbaka till sin verksamhet.
Inför höstterminen 2019 flyttade HaBiTat Q
till nya lokaler på Fryshuset vid
Möllevångstorget. Detta samarbete har
fungerat bra och det innebär att vi nu har
helt tillgängliga lokaler som är större och
mer anpassade för vår verksamhet. Precis
som innan har vi tillgång till kök och
utrymme för att sitta och umgås, vi har också
möjlighet att använda musikstudio och
musikrum, ett kreativt rum för pyssel och
olika aktiviteter samt ett mindre samtalsrum
där vi också har en garderob och sminkbord.
Vi hoppas också att vi genom flytten ska
kunna nå ut till ännu fler ungdomar och skapa nya samarbeten genom Fryshuset. Flytten har gjort
att mycket tid och energi under hösten har lagts på att komma iordning. Nu när vi stabiliserat oss
ser vi ser fram emot att börja ett nytt år med ännu fler aktiviteter och rolig verksamhet.
Löpande verksamhet
Under året har vi fortsatt vår verksamhet i samma omfattning som föregående år med
öppethållande två kvällar i veckan kl 17.00-20.00 under skolterminerna. Vid varje öppethållande
arbetar tre ungdomsledare. Vi har alltid någon aktivitet varje kväll för de som vill delta, det kan
vara till exempel att spela spel, skapande verksamhet som att göra sina egna pins, arbeta i
musikstudion, göra smycken, titta på film, eller bestämma ett ämne som vi sitter och samtalar
kring tillsammans. Däremellan sker alltifrån stödjande samtal till modeshower, test av kläder och
smink, matlagning, gemensam måltid och en massa andra saker. Att göra saker tillsammans är
stärkande och hjälper deltagarna att bygga nya vänskaper.
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Externa aktiviteter
Vi ser också till att göra några externa aktiviteter varje termin utanför det ordinarie
öppethållandet och på så vis ta plats i det offentliga tillsammans.
I år har vi:
• Varit på stranden och badat.
• Deltagit på Malmö Pride och haft ett eget ungdomsblock med flak och musik under
paraden.
• Besökt Transhälsan på Transgender day of remembrance.
• Varit på Malmö Opera och sett dansföreställningen Mozarts Requiem
Samarbeten
Under året har samarbeten med Malmös fritidsgårdar och elevhälsan startats upp och utvecklats.
Det är en del i vårt arbete med att nå ut till så många ungdomar som möjligt, men också för att få
inspiration från andra verksamheter som arbetar med ungdomar. Vi har också samarbetat med
andra organisationer som kommit till mötesplatsen och haft föreläsningar och workshops eller
bara besökt oss. Vilka samarbeten vi bokat har utgått ifrån önskemål från deltagarna. De som
gästat oss är:
•
•
•

Trans- och tjejjouren berättade om sin stödverksamhet och pratade om att vara ”trans
nog” och transidentiteter.
RFSU höll i en workshop om säkrare sex utifrån ett HBTQI-perspektiv.
Ungdomar och personal från Ung HBTQ i Helsingborg besökte oss för en mycket
uppskattad Halloweenfest.
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Statistik
Besöksantal 2019, med uppehåll 15 juni-4 september, har varit 924 varav 63 helt nya. Detta är
en liten ökning sedan förra året. Många fick reda på att vi finns via vårt deltagande på Malmö
Pride, annars hittar ungdomar oss främst genom vänner eller information från skolan och
skolhälsan/BUP. Antalet besökare per gång har varierat mellan 2-32 stycken men ligger oftast
runt 20.
Många av våra besökare återkommer varje vecka, och det är vi väldigt glada över och ser som ett
tecken på att vi gör något bra. Åldrarna sträcker sig över hela åldersspannet 13-19 år med den
största andelen 14-16 år. Vi för statistik över varifrån våra deltagare kommer, hur gamla de är och
hur de hört talas om oss. Vi ber medvetet inte om att få veta deras könstillhörighet då det för
många av de unga transpersoner som besöker oss kan vara en känslig fråga. Flera tillhör inte
heller något av de binära könen man och kvinna utan identifierar sig som ickebinära.
Professionellt samtalsstöd
HaBiTatQ fungerar även som en plats som kan slussa unga HBTQI-personer vidare till andra
verksamheter för att stärka sin psykiska hälsa. En del av våra besökare har behov av en
professionell samtalskontakt. Då är närheten till våra kuratorer på den Psykosociala
samtalsmottagningen en bra möjlighet för ungdomarna. Vi tipsar också våra besökare om
Ungdomsmottagningarna.
Framtid
Inför 2020 kommer vi fortsätta arbeta med att HaBiTat Q ska vara en trygg, strukturerad och
stabil mötesplats, både för våra besökande ungdomar och för våra anställda. Under året har
Malmö Stad arbetat fram ett verksamhetsavtal för HaBiTat Q som ska börja gälla 2020 och tre år
framåt. Detta kommer ge oss ännu större möjligheter att utveckla våra metoder vidare, anordna
stärkande aktiviteter och skapa en tryggare mötesplats.
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Utbildningar
Hbtq-kompetens förväntas finnas i organisationer idag. Yrkesverksamma inom både den
offentliga och privata sektorn vill möta sina medborgare eller kunder på bästa sätt. Utbildningar
som efterfrågas är allt från grundläggande kunskap om begrepp och normer till fördjupande
föreläsningar och seminarier inom områden som t ex våldsutsatthet, psykisk och fysisk hälsa och
ohälsa, specifika bemötandefrågor, diskriminering och utsatthet. Våra utbildningar utgår ifrån en
normkritisk och intersektionell pedagogik. Utbildningarna berör alla diskrimineringsgrunder och
undersöker hur olika normer samverkar. Ett kompetent bemötande, oberoende av personens
sexuella identitet eller könsidentitet, ska vara givet.
Under 2019 har vi fått ovanligt många förfrågningar om utbildningar utanför ordinarie projekt.
Det har varit allt från ett par timmars föreläsning till att ett företag, myndighet eller organisation
i Skåne köper in vår processutbildning HBTQompetens till en eller flera grupper.
Under året har vi utbildat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuxenpsykiatrin i Lund, två timmars föreläsning för ca 40 personer.
Stödboende i Lund, två grupper i HBTQompetens.
Boliden Bergsöe AB, två timmars föreläsning för fem grupper à ca 15 personer.
Forum Sexuell hälsa, en timmes föreläsning för ca 60 personer
Ambulanspersonal, sex timmars föreläsning för ca 40 personer.
Seniorer på mötesplats Tuppen, en timme för ca 20 personer.
Kriscentrum mellersta Skåne, 3x3 timmar för ca 15 personer.
Fritidsförvaltningen Malmö, fyra grupper i HBTQompetens.
Etikombud Vuxenpsykiatrin Region Skåne, fyra timmar för ca 60 personer
Malmö stad, en timmes föreläsning och en timme samtalsledning för ca 20 personer
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Kontakt
RFSL Rådgivningen Skåne
Drottninggatan 36
211 41 MALMÖ
skane@rfsl.se
040 611 99 51

Du kan följa vårt arbete på:
www.facebook.com/rfslradgivningenskane
www.Instagram.com/rfslradgivningenskane
www.rfslradgivningenskane.se
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Grundläggande utbildning i normkritik

Preliminär budgetplan 2021
Hbtqi-personers livsvillkor i Malmö stad
Budget för projektet
Vår budget är vårt styrinstrument för att kunna uppfylla och ge förutsättningar för att nå de
målsättningar vi har för projektet. Kostnaderna fördelar sig på följande sätt:

Personal för 0,85 tjänst, inkluderande sociala avgifter
Identitetsstärkande insatser, nätverksbyggande
Målgruppsinriktad kommunikation
Resor, logi och övrigt i samband med möten och konferenser
Fortbildning, kompetensutveckling
Overhead-kostnader, hyra, kontorsutrustning, revision mm
Totalt:

615 000 kr
60 000 kr
15 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
300 000 kr
1 000 000 kr

RFSL Rådgivningen Skåne, Drottninggatan 36, 211 41 Malmö, skane@rfsl.se, www.rfslskane.se, 040-611 99 51.
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Preliminär projektplan 2021
Hbtqi-personers livsvillkor i Malmö stad
Syfte med projektet
Hbtqi-personer i Malmö stad ska kunna leva i linje med sin könsidentitet och sexuella identitet.
Kompetensen vad gäller livsvillkoren i hbtqi-gruppen ska öka hos tjänstepersoner i Malmö stad.
Insatser
Identitetsstärkande insatser – Synliggörande och bekräftande insatser för hbtq-personer. En aktivitet
som kommer att prägla hbtqi-samhället i Malmö under 2021 är genomförandet av World Pride och
Eurogames. Våra insatser kommer att påverkas av målgruppens ojämlika hälsa före, under och efter
arrangemangen, vi bedömer att vi har en fortsatt betydelsefull uppgift att utjämna hälsoskillnaderna.

•

•
•
•

Medverka i eller skapa event i samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari,
Transgender Day of Visibility m, Lesbian Visibility Day 26 april, Regnbågsfamiljernas dag den
3/5, IDAHOT den 17/5, Bisexuality Day 23 september, Intersex Awareness Day 26 oktober,
Trans Awareness Month i november inkl Transgender Day of Remembrance 20 november och
MR-dagen 10 december.
Samarbete med övriga hbtq-communityt och stöttning av deras insatser eller skapa insatser
tillsammans, t ex med RFSL Malmö, Transhälsan, Trans- och tjej-jouren.
Vi kommer att bredda samarbetet med andra organisationer i Malmö som vänder sig till
hbtqi-gruppen, det kan vara idrotts- och kulturföreningar.
Strategiskt tänk kring identitetsstärkande budskap framförallt via digitala medier - Facebook,
Instagram och vår hemsida.

Kurativt stöd – Hbtqi-personer och anhöriga söker sig till oss med funderingar och problem som
ibland kräver kortare eller längre samtalskontakter. Dessa sker genom personliga besök,
enskilt eller i grupp samt telefon eller e-post.
Kommunikation – Vi producerar material som informerar hbtqi-personer om möjligheterna att få hjälp
och stöd hos oss eller andra samt identitetsstärkande material som fångar upp behov i målgruppen.
Utbildningar – Kompetenssamverkan med utvalda enheter i Malmö stad, enstaka föreläsningar och
processutbildningen HBTQompetens.
Nätverk och expertfunktion – Dialog och påverkansarbete för utveckling av insatser för hbtqipersoners inkluderande. Medverka vid framtagande av handlingsplaner, sitta i kunskapsutjämnande
nätverk samt ge råd och information till yrkesverksamma i Malmö stad. T ex Samverkansgrupp mot
våld i nära relation, Demokrati- och hatbrottspolisen, Familjerådgivningen. Samarbeta med andra
organisationer som arbetar med normkritik, sexualitet och intersektionalitet, t ex Malmö mot
diskriminering, RFSU Malmö.

RFSL Rådgivningen Skåne, Drottninggatan 36, 211 41 Malmö, skane@rfsl.se, www.rfslskane.se, 040-611 99 51.
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Stadgar
antagna 2020-03-14
Konsekvensändringar med anledning av att RFSL:s kongress i Skövde 11-13 maj antagit
nya stadgar. Antagna en första gång vid årsmötet 2019 03 23 samt slutantagna 2020 03 14.

§ 1 Föreningens namn
1.1 Föreningens namn är RFSL Rådgivningen Skåne

§ 2 Tillhörighet
2.1 RFSL Rådgivningen Skåne är en ideell förening och en verksamhet inom RFSL –
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och
intersexpersoners rättigheter med säte i Skåne.

§ 3 Syfte, ändamål och verksamhet
3.1 Föreningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald,
öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning,
könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, ska ha lika rättigheter och skyldigheter,
lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.
3.2 Föreningen ska bedriva allmännyttig, hälsofrämjande, hivförebyggande, psykosocial,
sexologisk samt sexualpolitisk verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner,
personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner. Dessa verksamheter
ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av
RFSL:s kongress samt övriga styrdokument.
3.3 Föreningen är feministisk och antirasistisk samt partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 4 Medlemskap
4.1 RFSL Rådgivningen Skånes medlemsföreningar är RFSL-avdelningar i Skåne som
ansluter sig till föreningen genom årsmötesbeslut. Anslutna RFSL-avdelningars medlemskår
utgör föreningens medlemskår.
4.2 Varje medlemsförenings delegater har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag
vid årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte. RFSL Förbundet
har möjlighet representant med yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet.
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§ 5 Organisation
5.1 Årsmöte
5.1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Till årsmötet har varje
medlemsförening rätt att skicka delegater, baserat på antalet medlemmar den 31 december
föregående år, enligt följande fördelning:
1-100 medlemmar
101-200 medlemmar
201-300 medlemmar
301-400 medlemmar
401 och fler medlemmar

Tre delegater
Fyra delegater
Fem delegater
Sex delegater
Sju delegater

5.2 Årsmötet ska hållas senast före 31 mars varje år.
5.3 Medlemsföreningarna ska ha fått sin kallelse till årsmötet senast sex (6) veckor före
årsmötet.
5.4 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om
årsmötet ska ta upp förändringar av stadgarna ska det framgå av kallelsen.
5.5 Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.
5.6 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara tillgängliga för
medlemsföreningarna senast två (2) veckor före årsmötet.
5.7 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, – Mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Val av rösträknare
Fastställande av dagordningen
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Propositioner: 12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s
kongress), 12.2 Fastställande av verksamhetsplan, 12.3 Budget för verksamhetsåret
Motioner
Val av styrelse: – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, –
Ordförande, – Kassör, – Övriga ordinarie ledamöter**, – Ersättare
Val av valberedning
Val av revisorer
Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
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18. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
19. Mötets avslutande.
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra
benämnda ledamotsposter utses

§ 6 Extra årsmöte
6.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt.
6.2 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av föreningens revisorer så begär.
6.3 Det extra årsmötet får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet, vilket
ska framgå i kallelsen.
6.4 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om två av RFSL Rådgivningen Skånes medlemsföreningar
så begär.
6.5 Ett extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran om detta kommit
in till styrelsen.
6.6 Ett extra årsmöte får inte hållas förrän minst två (2) månader efter det att ett ordinarie
årsmöte eller extra årsmöte senast hölls. Detta gäller inte om det begärts av en revisor vid
granskande verksamhet.
6.7 Medlemsföreningarna ska ha fått sin kallelse till extra årsmötet senast två (2) veckor
före årsmötet.
6.8 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet. Kallelsen ska också
innehålla dagordningen för mötet.
6.9 På extra årsmötet ska följande frågor behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, – Mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Val av rösträknare
Fastställande av dagordningen
Den eller de frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande
Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
Mötets avslutande

§ 7 Styrelsen
7.1 Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är föreningens näst högsta beslutande organ.
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7.2 Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem (5) och max 13, inklusive
ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Till styrelsen kan även väljas
ersättare för ledamöter. Mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga,
ålder och socioekonomisk bakgrund, ska eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt.
7.3 Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för föreningens ekonomi. Styrelsen
ska också verkställa och följa upp de beslut som årsmötet har fattat.
7.4 Styrelsen ska ha minst sex (6) protokollförda möten om året.
7.5 För att styrelsen ska få fatta beslut måste alla styrelseledamöter ha kallats till mötet i
vederbörlig ordning senast sju dagar innan mötet och antalet närvarande
styrelsemedlemmar måste vara minst hälften av det totala antalet ordinarie ledamöter.
7.6 Under styrelsemöten har representanter för medlemsföreningarna samt RFSL:s
förbundsstyrelse rätt att närvara, yttra sig och att lämna förslag. Detta gäller inte om
styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende. Styrelsen ska informera
medlemsföreningarna och förbundsstyrelsen om när styrelsemöten ska hållas.
7.7 Styrelsen kan besluta att vissa ärenden blir sekretessbelagda. Mötespunkten är då inte
öppen för andra än ledamöter, ersättare och särskilt inbjudna föredragande.
7.8 Beslut taget utanför ordinarie styrelsemöte (av exempelvis ett arbetsutskott eller dylikt)
ska protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte.
7.9 Endast den som är medlem i RFSL-avdelningar i Skåne kan bli vald som
styrelsemedlem.
7.10 En person som är anställd av föreningen eller som är valberedare eller revisor i
föreningen kan inte vara styrelsemedlem.
7.11 Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras.
7.12 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
7.13 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan och budget för
nästa verksamhetsår.
7.14 Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre
tid.

§ 8 Beslut
8.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska relativ
majoritet tillämpas.
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8.2 Vid personval ska omröstningen vara sluten om någon begär det.
8.3 Sluten omröstning kan tillämpas av årsmötet i andra frågor än personval om en enkel
majoritet röstar för det. Det är inte möjligt för styrelsen eller andra organ i föreningen att
tillämpa sluten omröstning i andra frågor än vid personval.
8.4 Om två alternativ får lika många röster har ordföranden för mötet en utslagsröst. Detta
gäller dock inte vid årsmöten, personval eller vid sluten omröstning. Vid lika röstetal i de
fallen avgörs frågan i stället genom lottning.
8.5 Det är aldrig tillåtet att rösta genom fullmakt.

§ 9 Förvaltning
9.1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
9.2 Styrelsemedlemmar kan av styrelsen väljas till firmatecknare.
9.3 Firma ska tecknas av två (2) i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer.
9.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis
för bank- och postärenden.

§ 10 Revision
10.1 Föreningen ska ha minst två (2) revisorer. Anlitas auktoriserad revisor krävs endast en
(1).
10.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens och eventuella
arbetsgruppers arbete och förvaltning.
10.3 Föreningens revisorer har rätt att omedelbart få ta del av alla handlingar som rör
föreningen.
10.4 Bokslutet ska ha kommit till revisorerna senast fyra (4) veckor innan årsmötet.
10.5 Revisorerna ska inför ordinarie årsmöte upprätta revisionsberättelse över det
gångna verksamhetsåret. Revisionsberättelsen ska innehålla förslag till årsmötet om
föreningens avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna ska även
yttra sig över styrelsens förslag till hantering av resultat- och balansräkning.
10.6 Revisionsberättelse ska ha kommit till styrelsen senast tre (3) veckor före ordinarie
årsmöte.
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§ 11 Stadgetolkning och ändring av stadgarna
11.1 Varje avdelning ska anta de av kongressen antagna avdelningsstadgarna. Ändring av
avdelningsstadgar beslutas på förbundskongress med enkel majoritet bland närvarande
röstberättigade ombud. För ändring av § 1, § 2, § 3, § 9 och § 10 krävs beslut med två
tredjedelars (2/3) majoritet bland närvarande röstberättigade ombud eller beslut med enkel
majoritet på två (2) på varandra följande ordinarie förbundskongresser. Kongressens
ändringar av avdelningsstadgarna gäller utan att avdelning bekräftar dessa. RFSL
Rådgivningen Skånes stadgar antas på samma sätt.
11.2 Föreningens årsmöte kan anta lokala tilläggsstadgar. Dessa tilläggsstadgar får inte stå
i strid med eller upphäva innehållet i förbundets avdelningsstadgar. Tilläggsstadgar ska
skickas till förbundsstyrelsen.
11.3 För antagande och/eller upphävande av tilläggsstadgar krävs beslut på föreningens
ordinarie årsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet av de röstberättigade eller beslut med
enkel majoritet på två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.
11.4 Förbundsstyrelsen avgör tvister mellan medlemsföreningar rörande tolkning av dessa
stadgar och eventuella tilläggsstadgar.

§ 12 Upplösning av föreningen
12.1 Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid två (2) på varandra
följande årsmöten, varvid det ena ska vara ordinarie. Beslutet måste stödjas av minst två
tredjedelar (2/3) av de röstberättigade.
12.2 Föreningen kan inte upplösas om minst 2/3 av medlemsföreningarna motsätter
sig detta.
12.3 Föreningens medel och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla RFSL och skall komma
RFSL Rådgivningen Skånes medlemsföreningar till godo.

Begreppsförklaringar:
Enkel majoritet: Med enkel majoritet menas mer än hälften av antalet lämnade röster. Detta
är det vanligaste sättet att fatta demokratiska beslut på.
Kvalificerad majoritet: Med kvalificerad majoritet menas att en viss procent av röstetalen,
högre än den vid enkel majoritet, måste uppnås för att ett beslut ska gå igenom, t.ex. två
tredjedelars eller tre fjärdedelars majoritet.
Relativ majoritet: Med relativ majoritet menas att den eller de som har fått högsta antalet
röster är vald/a oavsett hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster. Används i
regel vid personval och inte i sakfrågor.

