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Regnbågsövergångsställen i Malmö

Initiativ, beskrivning
I Malmö ska alla HBTQ+personer känna sig välkomna och kunna vara den en är utan rädsla för diskriminering,
mobbning eller dylik visad fientlighet. Barn, ungdomar, vuxna och äldre ska känna samhällets stöd vad gäller
allas lika rätt, och att all kärlek är bra kärlek oavsett könet på den en älskar, hur en definierar sig eller hur en
utrycker sin könsidentitet. Många kommuner och städer har runt om i världen valt att göra en del
övergångsställen i regnbågens färger. I Sverige har exempelvis Nacka och Tyresö målat övergångsställen i
regnbågens färger. Det visade sig dock att det inte, enligt transportstyrelsen, är lagligt att permanent måla över
det vita i övergångsställena, däremot är det lagligt att måla mellanrummen mellan det vita i regnbågens färger.
Det är givetvis denna senare typ av tillåtna regnbågsövergångsställen som jag i medborgarförslaget menar ska
skapas.
Regnbågsövergångsställen kan tyckas vara en liten sak men regnbågar visar stödet för mångfalden och bidrar
till ökad upplevd trygghet för HBTQ+ personer. Att se regnbågen på vägen till skolan, jobbet eller på sin
promenad kan vara en bidragande faktor till att en börjar att acceptera sig själv, bidra till att starta viktiga
diskussioner inom en själv, familjen, arbetsplatsen osv och gör dessutom övergångsställena betydligt vackrare.
Därför hoppas jag att Kommunfullmäktige - och tekniska nämnden där ärendet lär hamna - visar sitt stöd för
nuvarande och kommande HBTQ+ personers situation i hela Malmö kommun genom att bifalla motionens
yrkanden.
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Sammanfattning
Antal kommentarer:

Antal ja röster:

26

100

Antal delningar röster:
7

Klassificera initiativ till nämnd vid granskning:

Klassificera initiativ till nämnd efter beslut:

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Initiativet ska vara aktivt t.o.m:
21-04-19

Kommentar från moderatorn:
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