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Könsidentitet och sexualitet är starkt sammanvävda med våra 
värderingar, handlingar och ställningstagande i samhället. Attityden 
gentemot och bemötandet av HBTQ-personer har förändrats 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 förståelse för HBTQ-personer, 
men fortfarande osynliggörs i praktiken de som inte passar in i 
heteronormen och/eller tvåkönsnormen. 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 2001 S har en tredjedel av 
transpersonerna någon gång i sitt liv allvarligt övervägt självmord. 
HBTQ-personer utsätts för hatbrott, kränkningar och misshandel. Därför 
mås~e vi vidta åtgärder för att motverka detta, vi måste fortsätta arbeta för 
alt 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 
förtroende, och därmed förbättras också förutsättningarna för att var och 
en får rätt bemötande. Sala kommun är också arbetsplats för många 
människor. Arbetsgivare, arbetstagare och fö11roendevalda kan bidra till 
att skapa en god arbetsmiljö för alla - om HBTQ-kompetensen och 
medvetenheten finns. 

RFSL- Riksförbundet 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 respektfu11t sätt utifrån ett HBTQ-perspektiv, att skapa en miljö där 
alla känner sig välkomna och inkluderade. 
Certifieringen innehåller rekommendationer för utbildning 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 HBT-certifieras. 



Vänsterpattiet i Sala föreslår därför: 

Att ett projekt startas för att HBT-certifiera minst två kommunala 
verksamheter. 

Att certifieringarna utvärderas efter genomförande. 

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

Atc~'--
r:,:hanna Ritvadotter (V) Maria Arvidsson M 

Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation 2005 
https:/ /www. folkhalsomyndighet en. se/pagefi les/ 122 96/a2005 l 9-uppdraghbt-
05 l 2 .pdf 

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - en rapport om 
hälsoläget bland transpersoner i Sverige 2015: 
http://www. folkhalsomyndi gheten.se/pagefiles/20250/halsan-halsans
bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf 

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

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 hen är - 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 intresse rad för att 
H ST-certifieras 
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