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1. Inledning: Styrelsen om det gångna året 
RFSL Örebro är en av de 36 avdelningar som är anslutna till Riksförbundet för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoners rättigheter. Vi är en 
ideell förening som arbetar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors 
olikheter. Vår tanke är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för alla 
hbtqi-personer som för alla andra i samhället.  
 
RFSL Örebro har under 2021 fortsatt det viktiga arbetet med råd och stöd genom våra 
projekt, men även utifrån andra behov som har funnits. Vi är glada över att denna del av 
verksamheten kunnat ställas om och fortgå som planerat. 
 
Testpoint, en del av vårt hiv-preventiva projekt, har kunnat fortsätta bedrivas som vanligt 
trots pandemin. Att känna till sin hivstatus är ett viktigt steg för att minska 
överföringsrisken, men även för att få tillgång till den effektiva behandling som finns idag.  
 
Utbildning är ett av de viktigaste verktyg vi har för att uppnå ett bra bemötande och klimat 
i samhället för våra medlemmar. Vår kapacitet att anordna utbildningar har inte förändrats 
under pandemin då vi har införskaffat utrustning för digitala utbildningar. Dock har 
pandemin slagit hårt mot verksamheters möjlighet att starta upp utbildningsinsatser vilket 
har medfört ett minskat antal utförda utbildningar. Vi har fört samtal med RFSL 
förbundets utbildningsbolag för att säkerställa kvalitet och kontinuitet framåt. 
 
Professionella medarbetare är avgörande för att vi ska kunna stötta och hjälpa våra 
medlemmar och vara en röst i samhället för hbtqi-personer. Under året har vi anställt en 
verksamhetsansvarig som har i uppgift att strukturera upp och arbetsleda vårt kansli vilket 
har skapat högre kvalitet och struktur inom föreningen.  
 
Dessvärre har Coronapandemin slagit särskilt hårt mot RFSL Örebro:s sociala verksamhet 
och hälsoinsatser. Det har periodvis varit svårt att genomföra föreningens så viktiga sociala 
insatser för våra medlemmar. Styrelsen är trots allt stolta över att vi har lyckats hålla den 
nödvändigaste verksamheten igång.  
 
RFSL Örebros styrelse vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt har bidragit till den 
verksamhet som vi sett och tagit del av under året och som trots pandemin har gett av sin 
tid för att stötta våra medlemmar.  
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till Viola Lindell som samordnar våra cafékvällar samt till våra 
fantastiska aktivister som möjliggör alltifrån sociala aktiviteter till föreläsningar och Pride-
firande. Tillsammans har vi i styrelsen, medarbetare och aktivister gjort skillnad på riktigt 
för många människor. Vi får inte glömma bort det. Det är det som vi drivs av och som får 
oss att fortsätta kämpa för hbtqi-personers rättigheter!  
 
 
 
 
 
 
2. Prioriterade frågor under 2021 
Gruppen hbtqi-personer är överrepresenterade i statistik som rör psykisk ohälsa och 
sexuellt överförbara infektioner. Den vetskapen har legat till grund för föreningens 
prioriterade frågor under året. Vi har arbetat utifrån följande målområden: 
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2.1. Stödverksamhet 
Behovet av enskilda samtal med kurator har varit påtagligt även 2021, RFSL Örebro har ett 
kösystem som lagras internt i minnesanteckningssystemet. Kuratorssamtalen har bland 
annat berört sexualitet, könsidentitet, sexuellt överförbara infektioner, hur en går och testar 
sig, relationer, våld och förtryck, annat som lyfts av klienter och en stor del har varit 
asylprocessen för asylsökande hbtqi-personer. För att tillgodose behovet av samtal under 
rådande pandemi har föreningen växlat om till digitala samtalsplattformar. 

2.2. Utbildningsverksamhet 
Utbildningsverksamheten legat delvis vilande pga pandemin. Till viss del har det gått att 
strukturera om verksamheten till digitala plattformar. 

2.3. Föreningsutveckling och tillgänglighet  
Under 2021 har nya aktiva medlemmar kommit in i föreningen och några har lämnat. De 
önskemål som medlemmarna har haft under året är ofta samtal och en väg in i föreningen. 
Tyvärr har föreningen inte kunnat erbjuda lika mycket möjligheter som föregående år vad 
gäller ideellt engagemang då flertalet sociala verksamheter behövt anpassa sig eller har varit 
inaktiva p.g.a. pandemin. Det har funnits önskemål om att hitta nya sätt att umgås anpassat 
efter rådande situation och aktiviteter har planerats därefter. Medlemmar anser också att 
det är viktigt att RFSL Örebro uppmärksammar viktiga minnesdagar och att vi erbjuder 
verksamheter där alla hbtqi-personer känner sig inkluderade.  

2.4. Asyl- och migration 
Hbtqi-migranter har under året fortsatt varit i behov av kontakt med RFSL Örebro. Under 
första halvåret bedrev RFSL Örebro projektet Newcomers. Newcomers är ett 
integrationsprojekt finansierat av länsstyrelsen, kallat TIA (Tidiga Insatser för 
Asylsökande).  Kortfattat handlar projektet Newcomers om att erbjuda en trygg 
mötesplats, information om samhällets olika instanser och individanpassat praktiskt och 
psykosocialt stöd till hbtqi-migranter. På grund av pandemins fortsatta påverkan på 
verksamheten så har projektet fortsatt arbetat utifrån föregående års anpassningar vad 
gäller digitala plattformar för samtal och aktiviteter, samt aktiviteter där minst två meters 
avstånd kunnat hållas. Hösten 2021 avslutades projektet Newcomers och verksamheten har 
sedan dess varit inaktiv. RFSL Örebro har fortsatt kontakt med Länsstyrelsen för att 
eventuellt kunna återuppta Newcomers i framtiden. 
 
Under året har flera betydelsefulla förändringar skett för målgruppen hbtqi-migranter på 
grund av statliga beslut, lagar och riktlinjer. Mer om dessa beslut och hur dessa påverkat 
gruppen finns under avsnittet 5.4 ”Opinionsbildning”. 
 
2.5. Transvård 
Insats trans har syftat till att undersöka och kompetensutveckla den nya 
Köndysforimottagningen i Region Örebro län. Ett flertal insatser för att förbättra vården 
för transpersoner samt kunskapsutbyte har legat i fokus för projektet. Mer om detta går att 
läsa under avsnittet 3.3.2. ”Transpersoners hälsa”. 
 
2.6. STI-prevension 
RFSL Örebro har riktat hivpreventiva åtgärder till gruppen män som har sex med män 
(MSM). Gruppen har varit överrepresenterad i STI-statistiken från Region Örebro län även 
under 2021. Tack vare finansiering från Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län har 
Tespoint kunnat hålla öppet även under det gångna året. Testpoint är en 
testningsmottagning där det erbjuds gratis hiv- och syfilistester med snabbt provsvar. 
Mottagningen har varit öppet en gång i veckan i RFSL Örebros lokaler. Mottagningen 
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har gjort covid-19 anpassningar i form av att sätta upp plexiglas, införskaffat godkända 
munskydd, plasthandskar och visir samt begränsat tiden för det individuella fysiska mötet. 
 
Rådgivning, kunskapshöjande och stigmatiseringsmotverkande kampanjer, föreläsningar 
och övriga aktiviteter som enskilda samtal med målgruppen och prenumeration av 
kondomer är exempel på andra hivpreventiva insatser under året. Föreningen har också 
varit representerad i länets STI-grupp, ett interprofessionellt nätverk som samordnar 
sexuell hälsa i länet.  
 
3. Hbtqi-personers hälsa 
Rätten till hälsa är ett stort område som innefattar både psykiskt, sexuellt och fysiskt 
mående som kan tillgodoses på många olika sätt. Arbetet för en förbättrad hälsa hos hbtqi-
personer måste därför inbegripa ett antal olika metoder. Föreningen har utfört ett aktivt 
preventionsarbete genom att förse hbtqi-personer med sociala sammanhang, information, 
hivtestningsmöjligheter samt individbaserat stöd.  

3.1. Socialt stöd 
Föreningen har under året fått kontakt med människor som haft ett stort behov av att delta 
i gemensamma träffar i syfte att känna samhörighet med andra i liknande situation. På 
grund av pandemin har dessa behov periodvis tyvärr inte kunnat tillgodosetts som 
förväntat i och med att såväl cafékväll, filmkväll, Nerike pride, separatistiska träffar för 
hbtqi-ungdomar, hbtqi-seniorer, hbtqi-migranter, hbtqi-familjer och föräldrar till hbtqi-
barn periodvis blivit digitaliserade, delvis begränsade eller helt inställda. Tyvärr lever många 
i familjer eller med partners där de inte kan leva öppet som hbtqi-personer och där de 
sociala mötesplatserna är oerhört viktiga för dem att få vara sig själva. 

För mer information om hur de sociala verksamheterna fungerat under 2021, se “5. Social 
verksamhet”.  

3.2. Enskilt stöd 
Under 2021 har verksamheten för enskilt stöd arbetat med ett nytt klientsystem (Kaddio) 
och har därigenom kunnat arbeta med digitala samtal, journalföring och bokning. Personal 
har även deltagit i handledning en gång per månad. Verksamheten har även erbjudit enskilt 
stöd via Google Hangouts och telefon. Informationen har marknadsförts på relevanta 
plattformar och klienter i kö har informerats om verktygen som verksamheten använder 
för stödsamtal. Ett antal klienter har valt att avvakta med stöd tills att fysiskt möte kan 
erbjudas. 

Utfallet för 2021 har varit mindre än föregående år, 23 klienter, varav ca 2–10 samtal per 
klient vilket totalt blir mellan 46-230 samtal under 2021. Av dessa räknas inte personer in 
som kontaktat oss vid drop-in för Newcomers och inte heller övriga kontakter. Likt 2020 
så har fler personer kontaktat RFSL Örebro per chatt (Grindr, Instagram, Facebook), mejl 
och telefon. Stöd och rådgivning har erbjudits till hbtqi-personer som kontaktat 
föreningen, samt konsulterande stöd till anhöriga, politiker och andra yrkesverksamma som 
har kontakt med hbtqi-personer på olika sätt. Under våren har RFSL Örebro även bistått 
med att bland annat skriva utlåtanden till Migrationsverket och andra myndigheter för att 
hjälpa personer som har behov av professionella kommentarer för att få rätt stöd och hjälp. 

 

Något som varit specifikt utmärkande för året 2021 är att många mår väldigt dåligt. Det har 
varit färre aktuella klienter i kuratorsverksamheten än föregående år men de som haft 
samtal har haft fler samtal per person än tidigare. Samtalstiden per kuratorssamtal har även 
utökats till över 45 minuter upp emot 90 minuter per person. Utöver att redan vara 
drabbad av pandemins effekter av isolering, begränsat socialt liv, hemmaarbete, hel- eller 
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deltidspermitteringar, anhörigas bortgångar och sjukdom har hbtqi-personer ofta andra 
problem de behöver hjälp och stöd med. Kuratorssamtalen har utöver ensamhet och social 
ångest p.g.a. covid-19 berört ämnen såsom sexualitet, könsidentitet, säkrare sex, relationer, 
våld och förtryck, asylprocessen m.m. Under året har det uppmärksammats ett ökat behov 
av stöd från framförallt hbtqi-migranter, unga trans- och icke-binära personer, hbtqi-
personer utsatta för våld samt hbtqi-personer i medelåldern.  

3.3. Fysisk hälsa 
Den fysiska hälsan i hbtqi-gruppen har under 2021 främst fokuserats kring hiv- och STI-
prevention samt transpersoners hälsa.  

3.3.1 Säkrare sex och STI-prevention 
RFSL Örebro har även under 2021 erbjudit assisterade självtester i RFSL Örebros lokaler, 
även kallat Testpoint. Det har under det gångna året erbjudits både hiv- och syfilistester 
med snabbt provsvar. Besökare har, utan att behöva uppge några personuppgifter kunnat 
ta ett hiv- och/eller syfilistest gratis, något som har visat sig uppskattat särskilt för personer 
som inte gärna vill testa sig i en vårdmiljö. Under pandemin säkrades verksamheten upp 
genom inköp av desinfektionsmedel, plasthandskar, visir, munskydd och plexiglas i syfte att 
minska risken för smittspridning.  

Fyra personal har funnits inom ramarna för RFSL:s nationella Testpointprojekt för att 
assistera under testerna. Under 2021 har 103 personer besökt testpoint och 96 personer har 
testat sig för hiv och 78 personer har testat sig för syfilis hos verksamheten.  I syfte att 
bedriva evidensbaserat sti-preventivt arbete så har ”Sexperternas" koncept använts. Detta 
innebär att genom informationsmetoden peer-to-peer (”lika-lär-lika”) närvara på platser där 
det kan förväntas befinna sig män som har sex med män (MSM), personer som har sex mot 
ersättning, migranter samt transpersoner. På grund av pandemin har testpoint behövt ställa 
in vissa utåtriktade aktiviteter så som att närvara vid offentliga platser och uppsökande 
testning vid platser där Testpoints målgrupper kan tänkas befinna sig. 

Samtal och information har getts om säkrare sex framför allt på sociala medier men också 
bl.a. vårdcentraler, skolor och universitet m.m. i form av informationsutskick.  
Kondomutdelning via brev har gjorts även under 2021. RFSL Örebros egentillverkade 
kondommåttband samt informationsbroschyrer har använts såväl vid utskick av kondomer 
för att sprida information och öka kondomanvändandet bland målgrupperna.  

Den 1 december uppmärksammade RFSL Örebro World Aids Day genom en föreläsning 
om säkrare sex, hiv och hiv-stigma samt biovisning på bio Roxy. Filmen som visades var 
Dallas Buyers Club. 

3.3.2. Transpersoners hälsa 
Under året har transpersoners hälsa uppmärksammats på olika nivåer, såväl i RFSL 
Örebros verksamhet, regionalt, hos RFSL på förbundsnivå samt nationellt på politisk nivå.  

Det har tidigare uppmärksammats systematiska problem på regional nivå som påverkat de 
individer som önskat få kontakt med specifika könsutredningsteam i landet. Problemet har 
handlat om att personer i Örebro län inte fått använda sig av sitt fria vårdval utan som 
endast har kunnat genomföra könsidentitetsutredningar i Uppsala och behövt gå genom 
psykiatrin medan personer från andra län kunnat göra egenremisser direkt. Många som 
besökt RFSL Örebro har mått mycket dåligt på grund av detta.  

Samordnaren för könsdysfori i Region Örebro län och RFSL Örebro har ett nära 
samarbete. Samordnaren har tillsammans med RFSL Örebro utforskat de problem som 
funnits gällande transvården i Örebro och är i processen att ta fram nya rutiner för såväl 
möjlighet till stöd till patienter och deras anhöriga, hjälpmedel, tillgång till utredning och 
andra viktiga utvecklingsområden. RFSL Örebro har tät kontakt med Samordnaren inför 
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kommande förändringar men även med RFSL-förbundet nationellt i frågor som rör 
transvård.   

Under andra halvåret 2021 har RFSL Örebro bedrivit projektet Insats - Trans med stöd av 
projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Inom projektet har projektledare och 
samordnare för könsdysfori i Region Örebro län samarbetat i utvecklingen av transvården i 
Örebro län. RFSL Örebros mål med projektet har varit att företräda de behov som finns 
hos målgrupperna unga och vuxna transpersoner och deras anhöriga för Region Örebro 
län genom att anta en avlastande, behovsanalytisk och kunskapshöjande roll. RFSL Örebro 
har undersökt behovet genom en enkät till ovan nämnda målgrupper. RFSL Örebro har ur 
projektets arbete sammanställt en skriftlig rapport för att kunna överlämna vår specifika 
kunskap inom hbtqi, transfrågor och suicid. Rapporten tar även fasta på 
utvecklingsområden som Könsdysforimottagningen och RFSL Örebro framledes kan 
arbeta med. 

3.3.3. Hbtqi-migranters hälsa 
Hbtqi-migranter är en extra utsatt grupp vad gäller tillgång till socialt nätverk, 
boendesituationer och ekonomiska förutsättningar. Många inom målgruppen mår mycket 
dåligt med bakgrund i trauman från hemlandet, erfarenheter av flykt och ankomst till 
Sverige samt brist på trygghet och stabilitet av att vara i en asylprocess. RFSL Örebro 
hjälper till att hänvisa hbtqi-migranter, så att de kan få rätt hjälp i asylprocessen. 
 
4. Social verksamhet 
All social verksamhet bedrivs på uppdrag av styrelsen och i många fall efter önskemål från 
medlemmarna. Ett par initiativ kommer från RFSL Förbundet genom att de presenterar 
nytt arbetsmaterial. 

4.1. Caféverksamhet 
Föreningens caféverksamhet är mycket viktig och ett bra sätt för nya medlemmar att 
komma i kontakt med RFSL Örebro. Huvudsyftet med caféverksamheten är att skapa en 
mötesplats som främjar och stärker hbtqi-personer. Denna verksamhet har varit särskilt 
utsatt pga pandemin. Första halvåret anordnades utomhusaktiviteter 1-2 gånger per månad. 
Andra halvåret flyttades coronaanpassade aktiviteter inomhus och hölls 3-4 gånger per 
månad med paus under sommaren. Under andra halvåret rekryterade och utbildade vi fler 
ideella cafévärdar för att kunna erbjuda mer frekventa och kvalitetsfyllda mötesplatser. 

4.2. Festverksamheten 
På grund av pandemin har festverksamheten och stödet till privata arrangörer varit 
inaktuellt.  

4.3. Nerike Pride 
Nerike Pride behövde skalades ner rejält även 2021. Vi anordnade en fysisk mötesplats, ett 
digitalt Pride House och utomhusaktiviteter i form av en skattjakt tillsammans med våra 
samarbetspartners. Styrelsen deltog i intervjuer i media och skrev en debattartikel med tema 
Pride. 

4.4. Ungdomsverksamhet 
RFSL Örebro driver en ungdomsgrupp vid namn Bubbel. Bubbel drivs i syfte att skapa en 
trygg zon för ungdomar mellan 13 och 26 år. Under år 2021 har Bubbel utökat sin 
verksamhetstid under veckodagarna. Detta utifrån det ökade intresset och behov av 
mötesplatser för hbtqi-ungdomar. Under perioden januari-maj av verksamhetsåret 2021 har 
dessvärre Bubbel behövt hållas stängt på grund av rådande pandemi. Verksamheten erbjöd 
under tiden uppdateringar och kommunikation via digitala plattformar med ungdomarna. 
Verksamheten har sedan maj 2021 varit öppen nästan varje vecka. Bubbel har tydligt blivit 
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mer och mer välbesökt under år 2021. RFSL Örebro arrangerade även ett läger för 
ungdomar i början av september 2021. Under lägret på Lindholmen strax utanför Örebro, 
deltog 9. Från maj till december 2021 har totalt 262 deltagare blivit berörda av vår 
ungdomsverksamhet. På grund av sommaruppehåll, restriktioner, nyrekrytering av ledare 
till Bubbel och sjukdom så har Bubbel inte varit öppet varje vecka sedan i maj. Medeltalet 
för antal besökare på Bubbel är 14 personer per gång.  Då rådande pandemi har varit i ett 
aktivt skede har samtlig hantering av verksamheten noggrant följt anvisningar och 
restriktioner som kommunen och Folkhälsomyndigheten tillhandahållit.  

4.5. Regnbågsfamiljer 
Regnbågsfamiljer i Örebro är till för hbtqi-personer som har eller planerar att skaffa barn. 
Under året har nationella digitala träffar genomförts med Regnbågsfamiljer i Väntan men 
sedan Coronapandemin har fysiska träffar pausats. Varje familj består av en eller flera 
föräldrar, samt ett eller flera barn.  

4.6. Seniorverksamheten 
Initiativet till seniorverksamhet togs eftersom föreningen har upplevt ett behov av 
mötesplatser för hbtqi-personer i äldre åldrar.  Socialstyrelsen har beviljat projektmedel för 
att motverka ensamhet hos äldre och under 2021 anordnades sociala aktiviteter inom 
ramen för Seniorprojektet. 

Gruppen hbtqi-seniorer har genomfört imponerande många fysiska aktiviteter trots 
rådande pandemi, med ca 20 deltagare vid varje tillfälle. Gruppen startade med påskbord 
och planering av årets aktiviteter på Karlslunds herrgård. 

Den 15 maj genomfördes demonstration med 8 deltagare till 50-årsminnet av Europas 
första Pridedemonstration som ägde rum i Örebro. Vanja Södergren som även deltog i 
första demonstrationen läste upp ett manifest som överlämnades till kommunstyrelsens 
ordförande Kenneth Handberg och jubiléet avslutades med lunch. Den 17 december 
avtäcktes en minnesplatta av demonstrationen som är placerad på Drottninggatan utanför 
Rådhuset. 

Några övriga aktiviteter har varit konstresa till Karlstad, konstrunda i Stadsparken, utflykt 
till Vanja och Ingegerd, bilbingo, biobesök, teaterbesök, konserter samt cafékvällar på 
RFSL. 
 
5. Stärka organisationen 
RFSL Örebro är en stadigt växande förening, både sett till antal projekt, aktiviteter och 
aktivister.  

5.1. Medlemsutveckling 
Efter några år med sjunkande medlemsantal var det glädjande att kunna konstatera en 
ökning under 2021, från 215 medlemmar vid utgången av 2020 till 248 medlemmar vid 
utgången av 2021.  

5.2. Sociala medier och marknadsföring 
RFSL Örebro har arbetat mycket mer aktivt med sociala medier, bilder, evenemang och 
spridning av kampanjer och projekt. Samt marknadsfört vissa evenemang och 
Testpointdagar. Det har satts upp affischer och informationsblad inför olika 
evenemangsdagar, bl.a. World Aids Day. 

5.3. Samarbete med andra aktörer 
Samarbeten är viktiga för RFSL Örebro eftersom föreningens målsättning är en 
genomgripande samhällsförändring. För att nå ut med insatser har vi därför samverkat med 
andra ideella föreningar, kommun, region, politiker och andra nyckelpersoner för 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
fa

33
71

22
-6

59
a-

47
a5

-9
49

5-
a0

72
75

40
00

ae



RFSL Örebro | Verksamhetsberättelse 2021 
 

9 

 

verksamheten. Samtal om nya former för samarbete har skett med Örebro kommun och 
diskussion har fortsatt kring konceptet ”Idéburet offentligt partnerskap” (IOP).  

För Newcomers finns samarbeten med, utöver bidragsgivare, de myndigheter som RFSL 
Örebro har föreläst för. 

Föreningen har erhållit bidrag från Örebro kommun och Region Örebro län. Projektbidrag 
har erhållits från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Örebro län. 
Region Örebro län har gjort ett tjänsteköp av testpointverksamheten. 

5.4. Opinionsbildning 
Genom politikerkontakter, nyhetsmedier och sociala medier har RFSL Örebro på många 
sätt tagit ställning till aktuella frågor som rör hbtqi-personers rättigheter, hälsa och 
möjligheter att verka på lika villkor. RFSL Örebro har deltagit i lokala nätverksgrupper, 
tackat ja till intervjuer med studenter och skolelever, besvarat enkäter, uttalat sig i media, 
skrivit debattartiklar, marknadsfört oss på olika arenor, deltagit i externa möten med andra 
verksamheter, organisationer och politiker och på så vis lyft hbtqi-frågor utåt sett. 
Föreningen har bl.a. samverkat i frågor om våld, migration, hiv- och sti-prevention och 
pride.  

RFSL Örebro har även uppmärksammat frågor kring transvården inom Örebro län med 
projektet Insats trans. Under sommaren deltog projektledare från RFSL Örebro i 
nyhetsreportage kring öppnandet av Region Örebro läns könsdysforimottagning för att 
uppmärksamma vikten av att förbättra transvården inom regionen och samarbetet mellan 
RFSL Örebro och Region Örebro län. 

Det finns andra utmärkande politiska frågor RFSL Örebro har uppmärksammat under året. 
Utöver att pandemin försvårat för asylsökande att ta sig in i landet har påtagliga beslut 
tagits som påverkat målgruppens livssituationer. Beslut har handlat om att de blivit av med 
dagersättningen, som för övrigt ligger mycket lågt, om de bosätter sig i ett socioekonomiskt 
utsatt område. Samtidigt som detta har Migrationsverket lagt ner flertalet 
anläggningsboenden i Örebro län. Detta har gjort många asylsökandes boendesituation mer 
osäker och flera har fått flytta till andra städer där det RFSL inte finns och som ligger långt 
från civilisationen. Enligt en rättsutredning gjord av RFSL:s asyljurist Aino Gröndahl 
(2020) avslås hbtqi-asylärenden med otillåtna motiveringar utifrån stereotypa 
föreställningar, subjektiva antaganden och spekulationer. Samtidigt som dessa problem och 
hinder uppmärksammas, problematiseras och lyfts fram pågår en normaliseringsprocess av 
rasism och motstånd till asylrätten från högerextrema håll. Allt detta som sker skapar 
hinder för hbtqi-migranter och deras familjer att leva ett tryggt liv och resulterar i politiska 
motsättningar, begränsade rättigheter, ojämlikhet och svår psykisk ohälsa inom gruppen 
hbtqi-migranter. Att driva frågor som främjar hbtqi-migranters rättigheter på såväl lokal 
som nationell nivå är en fråga som under året har, och framöver kommer att, prioriteras 
starkt. 

På årsdagen av Sveriges första Pridedemonstration, som genomfördes i Örebro 1971, 
anordnade föreningen en manifestation där första demonstrationen återskapades av RFSL 
Örebro seniorer. Representanter från RFSL Örebro har även samverkat med Örebro 
kommun gällande upprättandet av en minnesplakett. Föreningen och RFSL Örebro 
seniorer har även deltagit i invigningen av minnesplaketten. 
 
6. Utbildning 
Verksamheten har som mål att Örebro län ska vara en av Sveriges mest hbtqi-vänliga 
kommuner. För att uppnå detta mål ser RFSL Örebro ett brett behov av utbildning i hbtqi-
frågor. Föreningen har därför arbetat fram ett antal utbildningspaket för att tillgodose 
behovet. Utbildningsinsatserna har riktats till skolor, kommunala verksamheter och en stor 
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del av länets verksamheter vars uppdrag är att möta kommunernas invånare. RFSL Örebro 
ser att behovet av utbildning är stort även inom förenings- och näringslivet. 

6.1. Vuxenutbildning 
Föreningen har under året verkat för att offentliganställda som i sin yrkesroll möter 
medborgare ska ha hbtqi-kunskap och ett normkritiskt förhållningssätt i sitt yrkesutövande. 
Utbildningarna har varit riktade mot Region Örebro län och kommunala verksamheter så 
som mottagningar och skolor. Genomförda utbildningar har framför allt lyft 
grundläggande hbtqi-kunskap, normkritik och bemötande. RFSL Örebro genomför 
löpande diplomeringar inom Örebro län men även utanför länet. Däremot har 
utbildningsverksamheten delvis varit inaktiv pga pandemin, RFSL Örebro har strukturerat 
om verksamheten till digitala plattformar där det genomförts ett antal digitala utbildningar. 

6.2. Ungdomsutbildning  
På grund av pandemin har vi inte kunnat prioritera att genomföra skolinformation i länet. 
Samarbetet rörande en större utbildningsinsats på lärardagarna tillsammans med STI-
gruppen har skjutits upp.  

6.3. Föreläsningar 
På grund av pandemin har verksamheten inte kunnat prioriteras att genomföra 
föreläsningar i fysiskt format. Tillfälliga digitala lösningar har gjorts för att skapa 
förutsättningar för att hålla några digitala föreläsningar och är i fortsatt utvecklingsfas. 

Det finns ett samarbete kallat Mänskliga Rättigheter@ABF mellan RFSL Örebro, ABF 
Örebro och Örebro Rättighetscenter. Under 2021 har det tyvärr p.g.a. pandemin inte 
kunnat genomföras.  

6.4. Kompetensutveckling och demokrati inom föreningen 
Styrelsen och medlemmar har erbjudits och även gått utbildningar och workshops online. 

Personal från RFSL Örebro har avslutat sin utbildning i Motiverande Samtal (MI) samt 
utbildning i assisterad snabbtestning och hiv-prevention i samarbete med RFSL Stockholm. 

Styrelsemedlemmar och personal från RFSL Örebro har deltagit i nationella, interna möten 
och konferenser i digitala format; exempelvis vårkonferens, kongress, ordförandeträffar, 
Testningsmottagningarnas samverkansdag och individ- och hälsoträffen. 
 
7. Internationellt arbete 
RFSL Örebro har även under 2021 varit medlem i ILGA (International Lesbian and Gay 
Association). Som medlemsförening får vi nyheter och uppdateringar och möjligheter att 
delta i internationella konferenser med hbtqi-frågor i fokus. RFSL Örebro har intervjuats 
av SVT om situationen i Polen för hbtqi-personer då Örebro stad har en vänort i ett av 
områdena som klassas som ”hbtq-fritt”. 

Avslutningsvis vill RFSL Örebros styrelse rikta ett stort tack för de insatser som gjorts av 
medlemmar, aktivister och inte minst våra professionella medarbetare under 2021! 
 
 
Styrelsen för RFSL Örebro den 1 mars 2022. 
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RFSL Örebro
875001-9823

Resultaträkning Not 2021 2020

Intäkter
Medlemsavgifter 12 250 5 210
Bidrag och projektanslag 1 2 251 529 2 084 681
Övriga intäkter 67 833 62 351
Summa 2 331 612 2 152 242

Kostnader
Personalkostnader 2 -1 338 833 -1 221 644
Verksamhetskostnader 3 -569 535 -122 582
Övriga externa kostnader -444 421 -688 845
Summa -2 352 789 -2 033 071

Avskrivningar -8 196 -14 182

ÅRETS RESULTAT -29 373 104 989
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RFSL Örebro
875001-9823

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 110 915 110 915
Avskrivningar -107 388 -99 192
Summa maskiner och inventarier 3 527 11 723

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 533 12 366
Summa kortfristiga fordringar 17 533 12 366

Kassa och bank
Handkassa 38 388
Bank 1 108 431 1 182 938
Summa kassa och bank 1 108 469 1 183 326

Summa tillgångar 1 129 529 1 207 415

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat 408 117 262 470
Lokalfond 113 000 113 000
Vinst/förlust föregående år 104 989 145 646
Årets resultat -29 373 104 989
Summa eget kapital 596 732 626 105

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 55 510 48 467
Skatteskulder 17 323 14 065
Övriga kortfristiga skulder 405 229 493 708
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 54 735 25 070
Summa upplupna och kortfristiga skulder 532 797 581 310

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 129 529 1 207 415
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RFSL Örebro
875001-9823

Noter

Not 1 Bidrag och projektanslag 2021 2020
Föreningsbidrag, Örebro kommun 278 352 270 244
Föreningsbidrag, Region Örebro län 145 000 140 000
Hiv/sti-prevention, Folkhälsomyndigheten 750 000 750 000
Insats trans, Folkhälsomyndigheten 357 000 0
Projektbidrag, Testpoint (regionen) 142 800 100 000
TIA, Länsstyrelsen 297 950 435 571
Newcomers Youth 35 427 111 226
Bidrag för Nerike Pride 75 000 0
Seniorprojektet 150 000 277 640
Anslag IKEA 20 000 0
Summa 2 251 529 2 084 681

Not 2 Personalkostnader
Löner -827 816 -893 177
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -327 433 -265 440
Övriga personalkostnader -183 584 -63 027
Summa -1 338 833 -1 221 644

Not 3 Verksamhetskostnader
Internutbildning -58 349 -7 708
Caféverksamhet och länscaféer -865 -4 366
Nerike Pride -216 -656
Kongress/förtroenderåd 0 0
Testningsprodukter och kondomprenumerationer -51 661 -27 684
Medlemsvärvning 0 -100
Hyra Lindholmen -1 200 -2 100
Föreläsningar -60 657 0
Medlemsaktiviteter -124 452 -38 266
Tolkkostnader -17 690 -22 436
Newcomergruppen 0 -7 500
Återbetalning Länsstyrelsen -8 542 0
Återbetalning Folkhälsomyndigheten -244 708 0
Återbetalning Region Örebro län -1 195 -11 767
Summa -569 535 -122 582
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Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Årsbokslut RFSL Örebro 2021.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-03-03 09:30 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-03 09:30 En avisering har skickats till Katrin Lidberg
2022-03-03 09:39 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Katrin Lidberg
2022-03-03 09:41 KATRIN LIDBERG har signerat dokumentet Årsbokslut RFSL Örebro 2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

wr0K/EeCq4fXlRhdOMY5ZA)
2022-03-03 09:41 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-03 09:41 Alla dokument har undertecknats av Katrin Lidberg
2022-03-03 09:41 En avisering har skickats till Tindra Hjort Svanberg
2022-03-03 11:27 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Tindra Hjort Svanberg
2022-03-03 11:27 TINDRA HJORT SVANBERG har signerat dokumentet Årsbokslut RFSL Örebro 2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

UJY7jdY2gziazk78gqLoyA)
2022-03-03 11:27 Alla dokument har undertecknats av Tindra Hjort Svanberg
2022-03-03 11:27 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-03 11:27 En avisering har skickats till Joakim Carlsson
2022-03-03 11:30 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Joakim Carlsson
2022-03-03 11:31 JOAKIM CARLSSON har signerat dokumentet Årsbokslut RFSL Örebro 2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

yGKJoy8MAMFcEqLrUZuT7Q)
2022-03-03 11:31 Alla dokument har undertecknats av Joakim Carlsson
2022-03-03 11:31 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-03 11:31 En avisering har skickats till Jennie Jensen
2022-03-03 11:38 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jennie Jensen
2022-03-03 11:39 Jennie Sandra Jensen har signerat dokumentet Årsbokslut RFSL Örebro 2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

+tlBoNDqQLMpsVxVwpjdiQ)
2022-03-03 11:39 Alla dokument har undertecknats av Jennie Jensen
2022-03-03 11:39 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-03 11:39 En avisering har skickats till Susanna Grimmer
2022-03-03 12:10 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Susanna Grimmer
2022-03-03 12:16 SUSANNA GRIMMER har signerat dokumentet Årsbokslut RFSL Örebro 2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

y4I1HLfn91JDXLWfetw4wA)
2022-03-03 12:16 Alla dokument har undertecknats av Susanna Grimmer
2022-03-03 12:16 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-03 12:16 En avisering har skickats till Marquise Philippe Kösebas
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Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.
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Detta dokument
Årsbokslut RFSL Örebro 2021.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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1. Inledning: Styrelsen om det gångna året 
RFSL Örebro är en av de 36 avdelningar som är anslutna till Riksförbundet för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoners rättigheter. Vi är en 
ideell förening som arbetar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors 
olikheter. Vår tanke är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för alla 
hbtqi-personer som för alla andra i samhället.  
 
RFSL Örebro har under 2021 fortsatt det viktiga arbetet med råd och stöd genom våra 
projekt, men även utifrån andra behov som har funnits. Vi är glada över att denna del av 
verksamheten kunnat ställas om och fortgå som planerat. 
 
Testpoint, en del av vårt hiv-preventiva projekt, har kunnat fortsätta bedrivas som vanligt 
trots pandemin. Att känna till sin hivstatus är ett viktigt steg för att minska 
överföringsrisken, men även för att få tillgång till den effektiva behandling som finns idag.  
 
Utbildning är ett av de viktigaste verktyg vi har för att uppnå ett bra bemötande och klimat 
i samhället för våra medlemmar. Vår kapacitet att anordna utbildningar har inte förändrats 
under pandemin då vi har införskaffat utrustning för digitala utbildningar. Dock har 
pandemin slagit hårt mot verksamheters möjlighet att starta upp utbildningsinsatser vilket 
har medfört ett minskat antal utförda utbildningar. Vi har fört samtal med RFSL 
förbundets utbildningsbolag för att säkerställa kvalitet och kontinuitet framåt. 
 
Professionella medarbetare är avgörande för att vi ska kunna stötta och hjälpa våra 
medlemmar och vara en röst i samhället för hbtqi-personer. Under året har vi anställt en 
verksamhetsansvarig som har i uppgift att strukturera upp och arbetsleda vårt kansli vilket 
har skapat högre kvalitet och struktur inom föreningen.  
 
Dessvärre har Coronapandemin slagit särskilt hårt mot RFSL Örebro:s sociala verksamhet 
och hälsoinsatser. Det har periodvis varit svårt att genomföra föreningens så viktiga sociala 
insatser för våra medlemmar. Styrelsen är trots allt stolta över att vi har lyckats hålla den 
nödvändigaste verksamheten igång.  
 
RFSL Örebros styrelse vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt har bidragit till den 
verksamhet som vi sett och tagit del av under året och som trots pandemin har gett av sin 
tid för att stötta våra medlemmar.  
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till Viola Lindell som samordnar våra cafékvällar samt till våra 
fantastiska aktivister som möjliggör alltifrån sociala aktiviteter till föreläsningar och Pride-
firande. Tillsammans har vi i styrelsen, medarbetare och aktivister gjort skillnad på riktigt 
för många människor. Vi får inte glömma bort det. Det är det som vi drivs av och som får 
oss att fortsätta kämpa för hbtqi-personers rättigheter!  
 
 
 
 
 
 
2. Prioriterade frågor under 2021 
Gruppen hbtqi-personer är överrepresenterade i statistik som rör psykisk ohälsa och 
sexuellt överförbara infektioner. Den vetskapen har legat till grund för föreningens 
prioriterade frågor under året. Vi har arbetat utifrån följande målområden: 
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2.1. Stödverksamhet 
Behovet av enskilda samtal med kurator har varit påtagligt även 2021, RFSL Örebro har ett 
kösystem som lagras internt i minnesanteckningssystemet. Kuratorssamtalen har bland 
annat berört sexualitet, könsidentitet, sexuellt överförbara infektioner, hur en går och testar 
sig, relationer, våld och förtryck, annat som lyfts av klienter och en stor del har varit 
asylprocessen för asylsökande hbtqi-personer. För att tillgodose behovet av samtal under 
rådande pandemi har föreningen växlat om till digitala samtalsplattformar. 


2.2. Utbildningsverksamhet 
Utbildningsverksamheten legat delvis vilande pga pandemin. Till viss del har det gått att 
strukturera om verksamheten till digitala plattformar. 


2.3. Föreningsutveckling och tillgänglighet  
Under 2021 har nya aktiva medlemmar kommit in i föreningen och några har lämnat. De 
önskemål som medlemmarna har haft under året är ofta samtal och en väg in i föreningen. 
Tyvärr har föreningen inte kunnat erbjuda lika mycket möjligheter som föregående år vad 
gäller ideellt engagemang då flertalet sociala verksamheter behövt anpassa sig eller har varit 
inaktiva p.g.a. pandemin. Det har funnits önskemål om att hitta nya sätt att umgås anpassat 
efter rådande situation och aktiviteter har planerats därefter. Medlemmar anser också att 
det är viktigt att RFSL Örebro uppmärksammar viktiga minnesdagar och att vi erbjuder 
verksamheter där alla hbtqi-personer känner sig inkluderade.  


2.4. Asyl- och migration 
Hbtqi-migranter har under året fortsatt varit i behov av kontakt med RFSL Örebro. Under 
första halvåret bedrev RFSL Örebro projektet Newcomers. Newcomers är ett 
integrationsprojekt finansierat av länsstyrelsen, kallat TIA (Tidiga Insatser för 
Asylsökande).  Kortfattat handlar projektet Newcomers om att erbjuda en trygg 
mötesplats, information om samhällets olika instanser och individanpassat praktiskt och 
psykosocialt stöd till hbtqi-migranter. På grund av pandemins fortsatta påverkan på 
verksamheten så har projektet fortsatt arbetat utifrån föregående års anpassningar vad 
gäller digitala plattformar för samtal och aktiviteter, samt aktiviteter där minst två meters 
avstånd kunnat hållas. Hösten 2021 avslutades projektet Newcomers och verksamheten har 
sedan dess varit inaktiv. RFSL Örebro har fortsatt kontakt med Länsstyrelsen för att 
eventuellt kunna återuppta Newcomers i framtiden. 
 
Under året har flera betydelsefulla förändringar skett för målgruppen hbtqi-migranter på 
grund av statliga beslut, lagar och riktlinjer. Mer om dessa beslut och hur dessa påverkat 
gruppen finns under avsnittet 5.4 ”Opinionsbildning”. 
 
2.5. Transvård 
Insats trans har syftat till att undersöka och kompetensutveckla den nya 
Köndysforimottagningen i Region Örebro län. Ett flertal insatser för att förbättra vården 
för transpersoner samt kunskapsutbyte har legat i fokus för projektet. Mer om detta går att 
läsa under avsnittet 3.3.2. ”Transpersoners hälsa”. 
 
2.6. STI-prevension 
RFSL Örebro har riktat hivpreventiva åtgärder till gruppen män som har sex med män 
(MSM). Gruppen har varit överrepresenterad i STI-statistiken från Region Örebro län även 
under 2021. Tack vare finansiering från Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län har 
Tespoint kunnat hålla öppet även under det gångna året. Testpoint är en 
testningsmottagning där det erbjuds gratis hiv- och syfilistester med snabbt provsvar. 
Mottagningen har varit öppet en gång i veckan i RFSL Örebros lokaler. Mottagningen 
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har gjort covid-19 anpassningar i form av att sätta upp plexiglas, införskaffat godkända 
munskydd, plasthandskar och visir samt begränsat tiden för det individuella fysiska mötet. 
 
Rådgivning, kunskapshöjande och stigmatiseringsmotverkande kampanjer, föreläsningar 
och övriga aktiviteter som enskilda samtal med målgruppen och prenumeration av 
kondomer är exempel på andra hivpreventiva insatser under året. Föreningen har också 
varit representerad i länets STI-grupp, ett interprofessionellt nätverk som samordnar 
sexuell hälsa i länet.  
 
3. Hbtqi-personers hälsa 
Rätten till hälsa är ett stort område som innefattar både psykiskt, sexuellt och fysiskt 
mående som kan tillgodoses på många olika sätt. Arbetet för en förbättrad hälsa hos hbtqi-
personer måste därför inbegripa ett antal olika metoder. Föreningen har utfört ett aktivt 
preventionsarbete genom att förse hbtqi-personer med sociala sammanhang, information, 
hivtestningsmöjligheter samt individbaserat stöd.  


3.1. Socialt stöd 
Föreningen har under året fått kontakt med människor som haft ett stort behov av att delta 
i gemensamma träffar i syfte att känna samhörighet med andra i liknande situation. På 
grund av pandemin har dessa behov periodvis tyvärr inte kunnat tillgodosetts som 
förväntat i och med att såväl cafékväll, filmkväll, Nerike pride, separatistiska träffar för 
hbtqi-ungdomar, hbtqi-seniorer, hbtqi-migranter, hbtqi-familjer och föräldrar till hbtqi-
barn periodvis blivit digitaliserade, delvis begränsade eller helt inställda. Tyvärr lever många 
i familjer eller med partners där de inte kan leva öppet som hbtqi-personer och där de 
sociala mötesplatserna är oerhört viktiga för dem att få vara sig själva. 


För mer information om hur de sociala verksamheterna fungerat under 2021, se “5. Social 
verksamhet”.  


3.2. Enskilt stöd 
Under 2021 har verksamheten för enskilt stöd arbetat med ett nytt klientsystem (Kaddio) 
och har därigenom kunnat arbeta med digitala samtal, journalföring och bokning. Personal 
har även deltagit i handledning en gång per månad. Verksamheten har även erbjudit enskilt 
stöd via Google Hangouts och telefon. Informationen har marknadsförts på relevanta 
plattformar och klienter i kö har informerats om verktygen som verksamheten använder 
för stödsamtal. Ett antal klienter har valt att avvakta med stöd tills att fysiskt möte kan 
erbjudas. 


Utfallet för 2021 har varit mindre än föregående år, 23 klienter, varav ca 2–10 samtal per 
klient vilket totalt blir mellan 46-230 samtal under 2021. Av dessa räknas inte personer in 
som kontaktat oss vid drop-in för Newcomers och inte heller övriga kontakter. Likt 2020 
så har fler personer kontaktat RFSL Örebro per chatt (Grindr, Instagram, Facebook), mejl 
och telefon. Stöd och rådgivning har erbjudits till hbtqi-personer som kontaktat 
föreningen, samt konsulterande stöd till anhöriga, politiker och andra yrkesverksamma som 
har kontakt med hbtqi-personer på olika sätt. Under våren har RFSL Örebro även bistått 
med att bland annat skriva utlåtanden till Migrationsverket och andra myndigheter för att 
hjälpa personer som har behov av professionella kommentarer för att få rätt stöd och hjälp. 


 


Något som varit specifikt utmärkande för året 2021 är att många mår väldigt dåligt. Det har 
varit färre aktuella klienter i kuratorsverksamheten än föregående år men de som haft 
samtal har haft fler samtal per person än tidigare. Samtalstiden per kuratorssamtal har även 
utökats till över 45 minuter upp emot 90 minuter per person. Utöver att redan vara 
drabbad av pandemins effekter av isolering, begränsat socialt liv, hemmaarbete, hel- eller 
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deltidspermitteringar, anhörigas bortgångar och sjukdom har hbtqi-personer ofta andra 
problem de behöver hjälp och stöd med. Kuratorssamtalen har utöver ensamhet och social 
ångest p.g.a. covid-19 berört ämnen såsom sexualitet, könsidentitet, säkrare sex, relationer, 
våld och förtryck, asylprocessen m.m. Under året har det uppmärksammats ett ökat behov 
av stöd från framförallt hbtqi-migranter, unga trans- och icke-binära personer, hbtqi-
personer utsatta för våld samt hbtqi-personer i medelåldern.  


3.3. Fysisk hälsa 
Den fysiska hälsan i hbtqi-gruppen har under 2021 främst fokuserats kring hiv- och STI-
prevention samt transpersoners hälsa.  


3.3.1 Säkrare sex och STI-prevention 
RFSL Örebro har även under 2021 erbjudit assisterade självtester i RFSL Örebros lokaler, 
även kallat Testpoint. Det har under det gångna året erbjudits både hiv- och syfilistester 
med snabbt provsvar. Besökare har, utan att behöva uppge några personuppgifter kunnat 
ta ett hiv- och/eller syfilistest gratis, något som har visat sig uppskattat särskilt för personer 
som inte gärna vill testa sig i en vårdmiljö. Under pandemin säkrades verksamheten upp 
genom inköp av desinfektionsmedel, plasthandskar, visir, munskydd och plexiglas i syfte att 
minska risken för smittspridning.  


Fyra personal har funnits inom ramarna för RFSL:s nationella Testpointprojekt för att 
assistera under testerna. Under 2021 har 103 personer besökt testpoint och 96 personer har 
testat sig för hiv och 78 personer har testat sig för syfilis hos verksamheten.  I syfte att 
bedriva evidensbaserat sti-preventivt arbete så har ”Sexperternas" koncept använts. Detta 
innebär att genom informationsmetoden peer-to-peer (”lika-lär-lika”) närvara på platser där 
det kan förväntas befinna sig män som har sex med män (MSM), personer som har sex mot 
ersättning, migranter samt transpersoner. På grund av pandemin har testpoint behövt ställa 
in vissa utåtriktade aktiviteter så som att närvara vid offentliga platser och uppsökande 
testning vid platser där Testpoints målgrupper kan tänkas befinna sig. 


Samtal och information har getts om säkrare sex framför allt på sociala medier men också 
bl.a. vårdcentraler, skolor och universitet m.m. i form av informationsutskick.  
Kondomutdelning via brev har gjorts även under 2021. RFSL Örebros egentillverkade 
kondommåttband samt informationsbroschyrer har använts såväl vid utskick av kondomer 
för att sprida information och öka kondomanvändandet bland målgrupperna.  


Den 1 december uppmärksammade RFSL Örebro World Aids Day genom en föreläsning 
om säkrare sex, hiv och hiv-stigma samt biovisning på bio Roxy. Filmen som visades var 
Dallas Buyers Club. 


3.3.2. Transpersoners hälsa 
Under året har transpersoners hälsa uppmärksammats på olika nivåer, såväl i RFSL 
Örebros verksamhet, regionalt, hos RFSL på förbundsnivå samt nationellt på politisk nivå.  


Det har tidigare uppmärksammats systematiska problem på regional nivå som påverkat de 
individer som önskat få kontakt med specifika könsutredningsteam i landet. Problemet har 
handlat om att personer i Örebro län inte fått använda sig av sitt fria vårdval utan som 
endast har kunnat genomföra könsidentitetsutredningar i Uppsala och behövt gå genom 
psykiatrin medan personer från andra län kunnat göra egenremisser direkt. Många som 
besökt RFSL Örebro har mått mycket dåligt på grund av detta.  


Samordnaren för könsdysfori i Region Örebro län och RFSL Örebro har ett nära 
samarbete. Samordnaren har tillsammans med RFSL Örebro utforskat de problem som 
funnits gällande transvården i Örebro och är i processen att ta fram nya rutiner för såväl 
möjlighet till stöd till patienter och deras anhöriga, hjälpmedel, tillgång till utredning och 
andra viktiga utvecklingsområden. RFSL Örebro har tät kontakt med Samordnaren inför 
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kommande förändringar men även med RFSL-förbundet nationellt i frågor som rör 
transvård.   


Under andra halvåret 2021 har RFSL Örebro bedrivit projektet Insats - Trans med stöd av 
projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Inom projektet har projektledare och 
samordnare för könsdysfori i Region Örebro län samarbetat i utvecklingen av transvården i 
Örebro län. RFSL Örebros mål med projektet har varit att företräda de behov som finns 
hos målgrupperna unga och vuxna transpersoner och deras anhöriga för Region Örebro 
län genom att anta en avlastande, behovsanalytisk och kunskapshöjande roll. RFSL Örebro 
har undersökt behovet genom en enkät till ovan nämnda målgrupper. RFSL Örebro har ur 
projektets arbete sammanställt en skriftlig rapport för att kunna överlämna vår specifika 
kunskap inom hbtqi, transfrågor och suicid. Rapporten tar även fasta på 
utvecklingsområden som Könsdysforimottagningen och RFSL Örebro framledes kan 
arbeta med. 


3.3.3. Hbtqi-migranters hälsa 
Hbtqi-migranter är en extra utsatt grupp vad gäller tillgång till socialt nätverk, 
boendesituationer och ekonomiska förutsättningar. Många inom målgruppen mår mycket 
dåligt med bakgrund i trauman från hemlandet, erfarenheter av flykt och ankomst till 
Sverige samt brist på trygghet och stabilitet av att vara i en asylprocess. RFSL Örebro 
hjälper till att hänvisa hbtqi-migranter, så att de kan få rätt hjälp i asylprocessen. 
 
4. Social verksamhet 
All social verksamhet bedrivs på uppdrag av styrelsen och i många fall efter önskemål från 
medlemmarna. Ett par initiativ kommer från RFSL Förbundet genom att de presenterar 
nytt arbetsmaterial. 


4.1. Caféverksamhet 
Föreningens caféverksamhet är mycket viktig och ett bra sätt för nya medlemmar att 
komma i kontakt med RFSL Örebro. Huvudsyftet med caféverksamheten är att skapa en 
mötesplats som främjar och stärker hbtqi-personer. Denna verksamhet har varit särskilt 
utsatt pga pandemin. Första halvåret anordnades utomhusaktiviteter 1-2 gånger per månad. 
Andra halvåret flyttades coronaanpassade aktiviteter inomhus och hölls 3-4 gånger per 
månad med paus under sommaren. Under andra halvåret rekryterade och utbildade vi fler 
ideella cafévärdar för att kunna erbjuda mer frekventa och kvalitetsfyllda mötesplatser. 


4.2. Festverksamheten 
På grund av pandemin har festverksamheten och stödet till privata arrangörer varit 
inaktuellt.  


4.3. Nerike Pride 
Nerike Pride behövde skalades ner rejält även 2021. Vi anordnade en fysisk mötesplats, ett 
digitalt Pride House och utomhusaktiviteter i form av en skattjakt tillsammans med våra 
samarbetspartners. Styrelsen deltog i intervjuer i media och skrev en debattartikel med tema 
Pride. 


4.4. Ungdomsverksamhet 
RFSL Örebro driver en ungdomsgrupp vid namn Bubbel. Bubbel drivs i syfte att skapa en 
trygg zon för ungdomar mellan 13 och 26 år. Under år 2021 har Bubbel utökat sin 
verksamhetstid under veckodagarna. Detta utifrån det ökade intresset och behov av 
mötesplatser för hbtqi-ungdomar. Under perioden januari-maj av verksamhetsåret 2021 har 
dessvärre Bubbel behövt hållas stängt på grund av rådande pandemi. Verksamheten erbjöd 
under tiden uppdateringar och kommunikation via digitala plattformar med ungdomarna. 
Verksamheten har sedan maj 2021 varit öppen nästan varje vecka. Bubbel har tydligt blivit 
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mer och mer välbesökt under år 2021. RFSL Örebro arrangerade även ett läger för 
ungdomar i början av september 2021. Under lägret på Lindholmen strax utanför Örebro, 
deltog 9. Från maj till december 2021 har totalt 262 deltagare blivit berörda av vår 
ungdomsverksamhet. På grund av sommaruppehåll, restriktioner, nyrekrytering av ledare 
till Bubbel och sjukdom så har Bubbel inte varit öppet varje vecka sedan i maj. Medeltalet 
för antal besökare på Bubbel är 14 personer per gång.  Då rådande pandemi har varit i ett 
aktivt skede har samtlig hantering av verksamheten noggrant följt anvisningar och 
restriktioner som kommunen och Folkhälsomyndigheten tillhandahållit.  


4.5. Regnbågsfamiljer 
Regnbågsfamiljer i Örebro är till för hbtqi-personer som har eller planerar att skaffa barn. 
Under året har nationella digitala träffar genomförts med Regnbågsfamiljer i Väntan men 
sedan Coronapandemin har fysiska träffar pausats. Varje familj består av en eller flera 
föräldrar, samt ett eller flera barn.  


4.6. Seniorverksamheten 
Initiativet till seniorverksamhet togs eftersom föreningen har upplevt ett behov av 
mötesplatser för hbtqi-personer i äldre åldrar.  Socialstyrelsen har beviljat projektmedel för 
att motverka ensamhet hos äldre och under 2021 anordnades sociala aktiviteter inom 
ramen för Seniorprojektet. 


Gruppen hbtqi-seniorer har genomfört imponerande många fysiska aktiviteter trots 
rådande pandemi, med ca 20 deltagare vid varje tillfälle. Gruppen startade med påskbord 
och planering av årets aktiviteter på Karlslunds herrgård. 


Den 15 maj genomfördes demonstration med 8 deltagare till 50-årsminnet av Europas 
första Pridedemonstration som ägde rum i Örebro. Vanja Södergren som även deltog i 
första demonstrationen läste upp ett manifest som överlämnades till kommunstyrelsens 
ordförande Kenneth Handberg och jubiléet avslutades med lunch. Den 17 december 
avtäcktes en minnesplatta av demonstrationen som är placerad på Drottninggatan utanför 
Rådhuset. 


Några övriga aktiviteter har varit konstresa till Karlstad, konstrunda i Stadsparken, utflykt 
till Vanja och Ingegerd, bilbingo, biobesök, teaterbesök, konserter samt cafékvällar på 
RFSL. 
 
5. Stärka organisationen 
RFSL Örebro är en stadigt växande förening, både sett till antal projekt, aktiviteter och 
aktivister.  


5.1. Medlemsutveckling 
Efter några år med sjunkande medlemsantal var det glädjande att kunna konstatera en 
ökning under 2021, från 215 medlemmar vid utgången av 2020 till 248 medlemmar vid 
utgången av 2021.  


5.2. Sociala medier och marknadsföring 
RFSL Örebro har arbetat mycket mer aktivt med sociala medier, bilder, evenemang och 
spridning av kampanjer och projekt. Samt marknadsfört vissa evenemang och 
Testpointdagar. Det har satts upp affischer och informationsblad inför olika 
evenemangsdagar, bl.a. World Aids Day. 


5.3. Samarbete med andra aktörer 
Samarbeten är viktiga för RFSL Örebro eftersom föreningens målsättning är en 
genomgripande samhällsförändring. För att nå ut med insatser har vi därför samverkat med 
andra ideella föreningar, kommun, region, politiker och andra nyckelpersoner för 
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verksamheten. Samtal om nya former för samarbete har skett med Örebro kommun och 
diskussion har fortsatt kring konceptet ”Idéburet offentligt partnerskap” (IOP).  


För Newcomers finns samarbeten med, utöver bidragsgivare, de myndigheter som RFSL 
Örebro har föreläst för. 


Föreningen har erhållit bidrag från Örebro kommun och Region Örebro län. Projektbidrag 
har erhållits från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Örebro län. 
Region Örebro län har gjort ett tjänsteköp av testpointverksamheten. 


5.4. Opinionsbildning 
Genom politikerkontakter, nyhetsmedier och sociala medier har RFSL Örebro på många 
sätt tagit ställning till aktuella frågor som rör hbtqi-personers rättigheter, hälsa och 
möjligheter att verka på lika villkor. RFSL Örebro har deltagit i lokala nätverksgrupper, 
tackat ja till intervjuer med studenter och skolelever, besvarat enkäter, uttalat sig i media, 
skrivit debattartiklar, marknadsfört oss på olika arenor, deltagit i externa möten med andra 
verksamheter, organisationer och politiker och på så vis lyft hbtqi-frågor utåt sett. 
Föreningen har bl.a. samverkat i frågor om våld, migration, hiv- och sti-prevention och 
pride.  


RFSL Örebro har även uppmärksammat frågor kring transvården inom Örebro län med 
projektet Insats trans. Under sommaren deltog projektledare från RFSL Örebro i 
nyhetsreportage kring öppnandet av Region Örebro läns könsdysforimottagning för att 
uppmärksamma vikten av att förbättra transvården inom regionen och samarbetet mellan 
RFSL Örebro och Region Örebro län. 


Det finns andra utmärkande politiska frågor RFSL Örebro har uppmärksammat under året. 
Utöver att pandemin försvårat för asylsökande att ta sig in i landet har påtagliga beslut 
tagits som påverkat målgruppens livssituationer. Beslut har handlat om att de blivit av med 
dagersättningen, som för övrigt ligger mycket lågt, om de bosätter sig i ett socioekonomiskt 
utsatt område. Samtidigt som detta har Migrationsverket lagt ner flertalet 
anläggningsboenden i Örebro län. Detta har gjort många asylsökandes boendesituation mer 
osäker och flera har fått flytta till andra städer där det RFSL inte finns och som ligger långt 
från civilisationen. Enligt en rättsutredning gjord av RFSL:s asyljurist Aino Gröndahl 
(2020) avslås hbtqi-asylärenden med otillåtna motiveringar utifrån stereotypa 
föreställningar, subjektiva antaganden och spekulationer. Samtidigt som dessa problem och 
hinder uppmärksammas, problematiseras och lyfts fram pågår en normaliseringsprocess av 
rasism och motstånd till asylrätten från högerextrema håll. Allt detta som sker skapar 
hinder för hbtqi-migranter och deras familjer att leva ett tryggt liv och resulterar i politiska 
motsättningar, begränsade rättigheter, ojämlikhet och svår psykisk ohälsa inom gruppen 
hbtqi-migranter. Att driva frågor som främjar hbtqi-migranters rättigheter på såväl lokal 
som nationell nivå är en fråga som under året har, och framöver kommer att, prioriteras 
starkt. 


På årsdagen av Sveriges första Pridedemonstration, som genomfördes i Örebro 1971, 
anordnade föreningen en manifestation där första demonstrationen återskapades av RFSL 
Örebro seniorer. Representanter från RFSL Örebro har även samverkat med Örebro 
kommun gällande upprättandet av en minnesplakett. Föreningen och RFSL Örebro 
seniorer har även deltagit i invigningen av minnesplaketten. 
 
6. Utbildning 
Verksamheten har som mål att Örebro län ska vara en av Sveriges mest hbtqi-vänliga 
kommuner. För att uppnå detta mål ser RFSL Örebro ett brett behov av utbildning i hbtqi-
frågor. Föreningen har därför arbetat fram ett antal utbildningspaket för att tillgodose 
behovet. Utbildningsinsatserna har riktats till skolor, kommunala verksamheter och en stor 
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del av länets verksamheter vars uppdrag är att möta kommunernas invånare. RFSL Örebro 
ser att behovet av utbildning är stort även inom förenings- och näringslivet. 


6.1. Vuxenutbildning 
Föreningen har under året verkat för att offentliganställda som i sin yrkesroll möter 
medborgare ska ha hbtqi-kunskap och ett normkritiskt förhållningssätt i sitt yrkesutövande. 
Utbildningarna har varit riktade mot Region Örebro län och kommunala verksamheter så 
som mottagningar och skolor. Genomförda utbildningar har framför allt lyft 
grundläggande hbtqi-kunskap, normkritik och bemötande. RFSL Örebro genomför 
löpande diplomeringar inom Örebro län men även utanför länet. Däremot har 
utbildningsverksamheten delvis varit inaktiv pga pandemin, RFSL Örebro har strukturerat 
om verksamheten till digitala plattformar där det genomförts ett antal digitala utbildningar. 


6.2. Ungdomsutbildning  
På grund av pandemin har vi inte kunnat prioritera att genomföra skolinformation i länet. 
Samarbetet rörande en större utbildningsinsats på lärardagarna tillsammans med STI-
gruppen har skjutits upp.  


6.3. Föreläsningar 
På grund av pandemin har verksamheten inte kunnat prioriteras att genomföra 
föreläsningar i fysiskt format. Tillfälliga digitala lösningar har gjorts för att skapa 
förutsättningar för att hålla några digitala föreläsningar och är i fortsatt utvecklingsfas. 


Det finns ett samarbete kallat Mänskliga Rättigheter@ABF mellan RFSL Örebro, ABF 
Örebro och Örebro Rättighetscenter. Under 2021 har det tyvärr p.g.a. pandemin inte 
kunnat genomföras.  


6.4. Kompetensutveckling och demokrati inom föreningen 
Styrelsen och medlemmar har erbjudits och även gått utbildningar och workshops online. 


Personal från RFSL Örebro har avslutat sin utbildning i Motiverande Samtal (MI) samt 
utbildning i assisterad snabbtestning och hiv-prevention i samarbete med RFSL Stockholm. 


Styrelsemedlemmar och personal från RFSL Örebro har deltagit i nationella, interna möten 
och konferenser i digitala format; exempelvis vårkonferens, kongress, ordförandeträffar, 
Testningsmottagningarnas samverkansdag och individ- och hälsoträffen. 
 
7. Internationellt arbete 
RFSL Örebro har även under 2021 varit medlem i ILGA (International Lesbian and Gay 
Association). Som medlemsförening får vi nyheter och uppdateringar och möjligheter att 
delta i internationella konferenser med hbtqi-frågor i fokus. RFSL Örebro har intervjuats 
av SVT om situationen i Polen för hbtqi-personer då Örebro stad har en vänort i ett av 
områdena som klassas som ”hbtq-fritt”. 


Avslutningsvis vill RFSL Örebros styrelse rikta ett stort tack för de insatser som gjorts av 
medlemmar, aktivister och inte minst våra professionella medarbetare under 2021! 
 
 
Styrelsen för RFSL Örebro den 1 mars 2022. 
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Resultaträkning Not 2021 2020


Intäkter
Medlemsavgifter 12 250 5 210
Bidrag och projektanslag 1 2 251 529 2 084 681
Övriga intäkter 67 833 62 351
Summa 2 331 612 2 152 242


Kostnader
Personalkostnader 2 -1 338 833 -1 221 644
Verksamhetskostnader 3 -569 535 -122 582
Övriga externa kostnader -444 421 -688 845
Summa -2 352 789 -2 033 071


Avskrivningar -8 196 -14 182


ÅRETS RESULTAT -29 373 104 989
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31


TILLGÅNGAR


Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 110 915 110 915
Avskrivningar -107 388 -99 192
Summa maskiner och inventarier 3 527 11 723


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 533 12 366
Summa kortfristiga fordringar 17 533 12 366


Kassa och bank
Handkassa 38 388
Bank 1 108 431 1 182 938
Summa kassa och bank 1 108 469 1 183 326


Summa tillgångar 1 129 529 1 207 415


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER


Eget kapital
Balanserat resultat 408 117 262 470
Lokalfond 113 000 113 000
Vinst/förlust föregående år 104 989 145 646
Årets resultat -29 373 104 989
Summa eget kapital 596 732 626 105


Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 55 510 48 467
Skatteskulder 17 323 14 065
Övriga kortfristiga skulder 405 229 493 708
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 54 735 25 070
Summa upplupna och kortfristiga skulder 532 797 581 310


Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 129 529 1 207 415
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Noter


Not 1 Bidrag och projektanslag 2021 2020
Föreningsbidrag, Örebro kommun 278 352 270 244
Föreningsbidrag, Region Örebro län 145 000 140 000
Hiv/sti-prevention, Folkhälsomyndigheten 750 000 750 000
Insats trans, Folkhälsomyndigheten 357 000 0
Projektbidrag, Testpoint (regionen) 142 800 100 000
TIA, Länsstyrelsen 297 950 435 571
Newcomers Youth 35 427 111 226
Bidrag för Nerike Pride 75 000 0
Seniorprojektet 150 000 277 640
Anslag IKEA 20 000 0
Summa 2 251 529 2 084 681


Not 2 Personalkostnader
Löner -827 816 -893 177
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -327 433 -265 440
Övriga personalkostnader -183 584 -63 027
Summa -1 338 833 -1 221 644


Not 3 Verksamhetskostnader
Internutbildning -58 349 -7 708
Caféverksamhet och länscaféer -865 -4 366
Nerike Pride -216 -656
Kongress/förtroenderåd 0 0
Testningsprodukter och kondomprenumerationer -51 661 -27 684
Medlemsvärvning 0 -100
Hyra Lindholmen -1 200 -2 100
Föreläsningar -60 657 0
Medlemsaktiviteter -124 452 -38 266
Tolkkostnader -17 690 -22 436
Newcomergruppen 0 -7 500
Återbetalning Länsstyrelsen -8 542 0
Återbetalning Folkhälsomyndigheten -244 708 0
Återbetalning Region Örebro län -1 195 -11 767
Summa -569 535 -122 582
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