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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Bilaga KS 2016/128/1 1 (3) 
2016-06-28 

DIARIENR: 2015/866 

Ink. 2016 -06- 2 8 

Svar på motion om HBT -certifiering. 
Johanna Ritvadatter (V) och Maria Arvidsson (V) inkom den 20 november 2015 
med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att ett projekt startas för att HET
certifiera minst två kommunala verksamheter, att certifieringarna utvärderas efter 
genomförandet samt att en plan för HET -certifiering av övriga kommunala verksam
heter läggs upp. 

Motionärerna skriver att könsidentitet och sexualitet är starkt sammanvävda med 
våra värderingar, handlingar och ställningstagande i samhället. Attityden gentemot 
och bemötandet av HETQ-personer har förändrats med tiden. Som exempel kan 
nämnas att sex mellan personer av samma kön avkriminaliserades 1944 och homo
sexualitet ansågs istället vara sjukdom. Först 1979 togs sjukdomsklassificeringen 
bort. 

Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet 2005 var andelen med nedsatt psykiskt 
välbefinnande dubbelt så stor bland homo- ochfeller bisexuella som i övriga befolk
ningen och enligt en rapport från 2015 har en tredjedel av transpersonerna någon 
gång i sitt liv allvarligt övervägt självmord. HETQ-personer utsätts för hatbrott, 
kränkningar och misshandel. Därför menar motionärerna att åtgärder måste vidtas 
för att motverka detta, samt fortsätta att arbeta för att alla ska bemötas respektfullt 
och inkluderande och också synliggöra detta arbete. 

Sala kommun är också arbetsplats för många människor. Arbetsgivare, arbetstagare 
och förtroendevalda kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla -om HETQ
kompetensen och medvetenheten finns. 

RFSL - Riksförbundet För sexuellt Likaberättigande- erbjuder sedan 2008 utbild
ning och HET -certifiering. Certifieringen innehåller rekommendationer för utbild
ning av medarbetare, genomgång av styrdokument och arbetsförhållanden samt 
återkommande uppföljningar. För att främja ett öppnare och tryggare samhälle för 
alla individer i Sala behöver kommunens verksamheter HET-certifieras. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnd
en samt skolnämnden 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till att ett projekt startas för att HET
certifiera minst två kommunala verksamheter, under förutsättning att centrala 
medel tillskjuts. De anmäler också kultur- och fritidsnämndens verksamheter som 
intresserade att H ET -certifieras. 



Kommunstyrelsen 

De anser att det inom branscher där man i sin yrkesroll möter andra människor 
talas det mycket om att behandla alla lika. Men att behandla alla på ett likriktat sätt 
kan innebära att homosexuella, bisexuella och transpersoner får sämre bemötande 
och sämre behandling än andra. Det är alltid den anställdas ansvar att se patienten/ 
klienten/brukaren som han, hon eller hen är- och inte som han, hon eller hen för
väntas vara. Därför är det viktigt att som anställd ha kunskap om hur professionellt 
bemötande styrs av normer kring kön och sexuell läggning. God kompetens ger ökat 
förtroende, och därmed förbättras också förutsättningarna så att var och en som 
söker sig till verksamheten får rätt bemötande. 

En verksamhet eller organisation är också arbetsplats för många människor, och det 
är inte bara patienter /klienter /brukare som gynnas av god HBT -kompetens. Arbets
givare, arbetstagare och fackligt förtroendevalda har olika roller och kan bidra till 
att skapa en god arbetsmiljö för alla - om HBT -kompetensen och medvetenheten 
finns. 

H BT -certifieringen utförs av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transper
soners och queeras rättigheter, RFSL. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö och goda 
kunskaper för att bemöta invånare och medarbetare på ett respektfullt sätt utifrån 
ett HBTQ-perspektiv. Många kommuner har anammat HBT-certifiering som innebär 
utbildning av medarbetare, genomgång av styrdokument och arbetsförhållanden 
samt återkommande uppföljningar. 

Enligt vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden förekommer det kritik mot 
certifieringarna. RFSL kan i praktiken bedömas ha monopol på certifieringarna. 
Enlig ett exempel som nämns i en debattartikel ska det för Region Gotland kosta 7,5 
miljoner kronor och för Marks kommun 6 miljoner kronor. 

De båda nämnderna anser därför att innan Sala kommun går in ett sådant arbete är 
det därför viktigt att de ekonomiska följderna blir ordentligt belysta. Insatserna bör 
vägas mot andra sätt att sprida kunskap om HBTQ-frågor som kan vara både effek
tivare och mindre kostsamma. 

Inom såväl vård och omsorgen som skolans värld är det obligatoriskt att ha en 
likabehandlingsplan för varje enhet. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, 
könsöverskridandeidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuellläggning och ålder. Det innebär för både 
vård och omsorg och skolan att HBQT -frågorna regelbundet berörs. 

Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med motionen, att kommunen ska HBT
certifiera minst två verksamhetsområden, önskar vård- och omsorg att dess verk
samheter i så fall berörs i ett senare skede. 

Hos skolan sker varje år en ny kartläggning av risk och förekomster av diskrimine
ring och utifrån dessa revideras årligen planerna. skolnämnden anser att ytterligare 
styrdokument och planer skapar merarbete. Det är långt ifrån säkert att detta leder 
till att arbetet mot kränkningar och för likabehandling förstärkts av ytterligare 
former av dokumentation, exempelvis certifieringar och diplomeringar. Det är 
istället fortsatt och kontinuerlig utveckling av de lagstadgade likabehandlings
planerna som är de viktigaste verktygen i det arbetet. Det är där skolnämndens 
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Kommunstyrelsen 

verksamheter villlägga sitt fokus på och utveckla. Initiativ till åtgärder, exempelvis 
certifieringar, bör komma som ett resultat i processen, för att ge bästa möjliga 
resultat. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med motionen, att kommunen 
ska HET-certifiera minst två verksamhetsområden, önskar skolnämnden att dess 
verksamheter i så fall berörs i ett senare skede. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 
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Motion om HBT -certifiering 

INLEDNING 

Dnr 2015/866 

Johanna Ritvadatter (V) och Maria Arvidsson (V) föreslår i en motion till fullmäktige 
att ett projekt startas för att HBT -certifiera minst två kommunala verksamheter, att 
certifieringarna utvärderas efter genomförande och att en plan för HBT -certifiering 
av övriga kommunala verksamheter läggs upp. 

Beredning 
Yttrande per den 2016-02-10. 
Bilaga; Motion. 

Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att skolnämnden beslutar 
att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

BESLUT 
skolnämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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DNR 2015/866 

BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

SA[Ä .. l<01vHV1 U N 
Kommunstyrelsens förvaltn ing 
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Motion; HBT -certifiering 

BAKGRUND 

Motionen 

Johanna Ritvadatter (V) och Maria Arvidsson (V) föreslår i en motion till fullmäktige 
att ett projekt startas för att HBT -certifiera minst två kommunala verksamheter, att 
certifieringarna utvärderas efter genomförande och att en plan för HBT -certifiering 
av övriga kommunala verksamheter läggs upp. 

Certifiering 

HBT -certifiering utförs av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter, RFSL. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö 
och goda kunskaper för att bemöta invånare och medarbetare på ett respektfullt sätt 
utifrån ett HBTQ-perspektiv. 

Många kommuner har anammat HBT-certifiering som innebär utbildning av 
medarbetare, genomgång av styrdokument och arbetsförhållanden samt 
återkommande uppföljningar. 

Det förekommer samtidigt kritik mot certifieringarna. RFSL kan bedömas i 
praktiken ha monopol på certifieringarna. Ett exempel som nämns i en debattartikel 
http://www.svt.se/opinion/article2864328.svt hänvisas till att det för Region 
Gotland skulle kosta 7,5 miljoner kronor, och för Marks kommun 6 miljoner kronor. 

Innan Sala kommun går in ett sådant arbete är det därför viktigt att de ekonomiska 
följderna blir ordentligt belysta. Insatserna bör vägas mot andra sätt att sprida 
kunskap om HBTQ-frågor som kan vara både effektivare och mindre kostsamma. 

skolans och förskolans likabehandlingsplaner 

Inom skolans värld är det obligatoriskt att ha en likabehandlingsplan för varje enhet. 
De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning och ålder. 

När det gäller könsöverskridande identitet eller uttryck står det i planerna: 

Definitionen är: "Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin 
klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön". Skolan ska 
förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med 
könsöverskridande identitet eller uttryck" 

När det gäller sexuellläggning står det: "Skolan och förskolan har ett särskilt ansvar 
att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar 



~SALA 
~KOMMUN 

Barn och utbildning 

arbetet mot homofobi och rätten tilllikabehandling oavsett sexuell läggning. 
Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, 
en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på 
homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En homofabisk hållning 
strider mot principen om alla människors lika värde och allas rättigheter." 

I likabehandlingsplanerna berörs således HBTQ-frågorna regelbundet. Varje år sker 
en ny kartläggning av risk och förekomster av diskriminering och utifrån dessa 
revideras årligen planerna. Att ha ytterligare styrdokument och planer skapar 
mycket merarbete. Det är långt ifrån är säkert att detta leder till att arbetet mot 
kränkningar och för likabehandling förstärks av ytterligare former av 
dokumentation, exempelvis certifieringar och diplomering. Det är istället fortsatt 
och kontinuerlig utveckling av de lagstadgade likabehandlingsplanerna som är de 
viktigaste verktygen i det arbetet. Det arbetet pågår redan. 

Det är det lagstadgade arbetet med likabehandlingsplaner som skolnämndens 
verksamheter villlägga sitt fokus på och utveckla. Initiativ till åtgärder, exempelvis 
certifieringar, bör komma som ett resultat av den processen, för att ge bästa möjliga 
resultat. I detta skede önskar därför skolväsendet inom kommunen att få avstå från 
att delta. Om fullmäktige beslutar i enlighet med motionen, att kommunen skall 
HBT -certifiera minst två verksamhetsområden, önskar skolnämnden att dess 
verksamheter i så fall berörs i ett senare skede. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

skolnämnden föreslås besluta 

att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 
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VÅRD OCH OMSORG 
Agneta von schoting 

2016-02-04 

YrTRAND E 

Vård och omsorgsnämnden 

SALÄKOM!v1UN ~ 
Kommunstyrelsens förvaltning 

YTTRANDE 

Motion gällande HBT -certifiering. 

BAKGRUND 

Motionen 

Ink. 2016 -02- Z 3 

johanna Ritvadatter (V) och Maria Arvidsson (V) föreslår i en motion till fullmäktige 
att ett projekt startas för att HBT-certifiera minst två kommunala verksamheter, att 
certifieringarna utvärderas efter genomförande och att en plan för HBT-certifiering 
av övriga kommunala verksamheter läggs upp. 

Certifiering 

HBT -certifiering utförs av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter, RFSL. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö 
och goda kunskaper för att bemöta invånare och medarbetare på ett respektfullt sätt 
utifrån ett HBTQ-perspektiv. Många kommuner har anammat HBT-certifiering som 
innebär utbildning av medarbetare, genomgång av styrdokument och 
arbetsförhållanden samt återkommande uppföljningar. 

Det förekommer samtidigt kritik mot certifieringarna. RFSL kan bedömas i 
praktiken ha monopol på certifieringarna. Ett exempel som nämns i en debattartikel 
http://www.svt.se/opinion/article2864328.svt hänvisas till att det för Region 
Gotland skulle kosta 7,5 miljoner kronor, och för Marks kommun 6 miljoner kronor. 

Innan Sala kommun går in ett sådant arbete är det därför viktigt att de ekonomiska 
följderna blir ordentligt belysta. Insatserna bör vägas mot andra sätt att sprida 
kunskap om HBTQ-frågor som kan vara både effektivare och mindre kostsamma. 

Vård och omsorgs likabehandlingsplaner 

Inom Vård och omsorg är det obligatoriskt att ha en likabehandlingsplan för varje 
enhet. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuellläggning och ålder. 

När det gäller könsöverskridande identitet eller uttryck gäller följande: 

Definitionen är: "Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin 
klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön". 

SALAKOMMUN 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltnlngen@sala.se 
www.sala.se 

Agneta von schoting 
Socialchef 

agneta.von.schotlng@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 01 



Vård och omsorg 

När det gäller sexuell läggning:" Vård och omsorg har ett särskilt ansvar att 
förmedla samhällets gemensamma värdegrund till medarbetare och 
brukare/klienter. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten tilllikabehandling 
oavsett sexuell läggning. Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten 
värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt 
negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En 
homofabisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och allas 
rättigheter ."l likabehandlingsplanerna berörs således HBTQ-frågorna regelbundet. 

Om fullmäktige beslutar i enlighet med motionen att kommunen skall HBT -certifiera 
minst två verksamhetsområden, önskar Vård och omsorg att dess verksamheter i så 
fall berörs i ett senare skede. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta 
att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Agneta von schoting 

Socialchef 

2 (2) 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-17 

Yttrande över motion om HBT -certifiering 

INLEDNING 

SALA I<O MNl l.Thho) 
Kommu nstyrel sens förvaltning 

Ink. 2016 -02- 2 3 

D~i6\?) l t(o (p 'Akc:ga 
l 

Dnr 2015/866 

Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
motion om HBT-certifiering. 

Beredning 
Bilaga VON 2016/19/1. Förslag. 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att värd- och omsorgsnämnden beslutar 
ill..t yttra sig enligt bilaga. 

Camilla Runerås (S), Kenneth Edvardsson (S) och Lotta Nilsson (S) yrkar 
bifall till motionen. 

Proposition 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Camilla Runerås (S) med flera yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

ill..t yttra sig enligt bilaga. 

Utdrag 

Ko mm unstyreisen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

YTTRANDE 

Motion om HBT -certifiering 

Ink. 2015 -12- 2 1 

Kultur- och fritidsnämnden 

Inom branscher där man i sin yrkesroll möter andra människor talas det mycket om 
att behandla alla lika. Men att behandla alla på ett likriktat sätt kan innebära att 
homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) får sämre bemötande 
och sämre behandling än andra. Det är alltid den anställdas ansvar att se 
patienten/klienten/brukaren som han, hon eller henär-och inte som han, hon eller 
hen förväntas vara. Därför är det viktigt att som anställd ha kunskap om hur 
professionellt bemötande styrs av normer kring kön och sexuell läggning. God 
kompetens ger ökat förtroende, och därmed förbättras också förutsättningarna för 
att var och en som söker sig till verksamheten får rätt behandling. 

En verksamhet eller organisation är också arbetsplats för många människor, och det 
är inte bara patienter /klienter /brukare som gynnas av god hbt-kompetens. 
Arbetsgivare, arbetstagare och fackligt förtroendevalda har olika roller och kan 
bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla- om hbt-kompetensen och 
medvetenheten finns. 

Hbt-certifiering innebär ett synliggörande av att verksamheten/organisationen 
arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett 
respektfullt bemötande av patienter /klienter /brukare utifrån ett hbt-perspektiv. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till att ett projekt startas för att HBT -certifiera minst två 
kommunala verksamheter 

att anmäla kultur- och fritidsnämndens verksamheter som intresserad för att 
H BT -certifieras 

&.~1:;/ 
Kultur- och fritidschef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

l (l) 
2015-12-18 

YITRANDE 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 
roger.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Motion om HBT -certifiering 

7 (15) 

Dnr 2015/866 

-- IN[EONll'rG-- -- -·· ---------------------------------- ------------- --------------

Justerandes sign 

j/L 

Johanna Ritvadatter (V) och Maria Arvidsson (V) inkom den 20 november 2015 med 
en motion gällande HBT-certifiering av minst två kommunala verksamheter. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/4, motion och yttrande 

Yrkanden 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ställa sig positiv till att ett projekt startas för HBT -certifiering av minst två 
kommunala verksamheter under förutsättning att centrala medel tillskjuts. 

Kristina Nyberg (S) yrkar som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att anmäla kultur- och fritidsnämndens verksamheter som intresserade att HBT
certifieras 

Ajournering 

Nämnden ajourneras kl. 9.40- 9.45 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till att ett projekt startas för att HBT -certifiera minst två 
kommunala verksamheter under förutsättning att centrala medel tillskjuts, samt 

att anmäla kultur- och fritidsnämndens verksamheter som intresserade att HBT
certifieras 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Motion till kommunfullmäktige i Sala 

HBT -certifiering 

ESADfKmviMLJf\f' 
rnu nstyre /s ~ ns förvaltn ing 

/.Jt3 -li·· 2 o 
2015-11-19 Aktbilaga 

' 
Könsidentitet och sexualitet är starkt sammanvävda med våra 
värderingar, handlingar och ställningstagande i samhället. Attityden 
gentemot och bemötandet av HBTQ-personer har fårändrats med tiden. 
Som exempel kan nämnas att sex mellan personer av samma kön 
avkriminaliserades 1944 och homosexualitet ansågs istället vara 
sjukdom. Först 1979 togs sjukdomsklassificeringen bort. Samhället har 
sedan dess fortsatt att utvecklas vad gäller fårståelse får HBTQ-personer, 
men fortfarande osynliggörs i praktiken de som inte passar in i 
heteronormen och/eller tvåkönsnonnen. Enligt en rapport från 
Folkhälsoinstitutet 2005 var andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande 
dubbelt så stor bland homo- och/eller bisexuella som i övriga 
befolkningen och enligt en rapport från 20015 har en tredjedel av 
transpersonerna någon gång i sitt liv allvarligt övervägt självmord. 
HBTQ-personer utsätts får hatbrott, kränkningar och misshandel. Därfår 
måste vi vidta åtgärder får att motverka detta, vi måste fortsätta arbeta får 
att alla ska bemötas respektfullt och inkluderande och också synliggöra 
detta arbete. 

Det är viktigt att som kommun ha kunskap om hur bemötandet styrs av 
normer kring kön och sexuell läggning. God kompetens ger ökat 
fårtroende, och därmed fårbättras också fårutsättningarna får att var och 
en får rätt bemötande. Sala kommun är också arbetsplats får många 
människor. Arbetsgivare, arbetstagare och fårtroendevalda kan bidra till 
att skapa en god arbetsmiljö får alla- om HETQ-kompetensen och 
medvetenheten finns. 

RFSL- Riksfårbundet För sexuellt Likaberättigande- erbjuder sedan 
2008 utbildning och HBT-certifiering med syftet att skapa en god 
arbetsmiljö och goda kunskaper att bemöta invånare och medarbetare på 
ett respektfullt sätt utifrån ett HBTQ-perspektiv, att skapa en miljö där 
alla känner sig välkomna och inkluderade. 
Certifieringen innehåller rekommendationer får utbildning av 
medarbetare, genomgång av styrdokument och arbetsfårhållanden samt 
återkommande uppfåljningar. 

För att främja ett öppnare och tryggare samhälle får alla individer i Sala 
behöver kommunens verksamheter HBT -certifieras. 



Vänsterpartiet i Sala föreslår därfcir: 

Att ett projekt startas fcir att HET-certifiera minst två kommunala 
verksamheter. 

Att certifieringama utvärderas efter genomfårande. 

Att en plan fcir HBT-certifiering av övriga kommunala verksamheter 
läggs upp. 

f-nna Ritvadotter (V) Maria Arvidsson (V) 

Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation 2005 
https:/ /www .folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12296/a200519-uppdraghbt-
0512.pdf 

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - en rapport om 
hälsoläget bland transpersoner i Sverige 2015: 
http: l /www. folkhalsomyndigheten. se/pagefiles/2 025 O/hal san-halsans
bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf 

RFSL- HBT -certifiering: 
http://www .rfsl.se/?p=4960 


