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Redovisning av uppdrag-Ökad HBTQ-kompetens bland
kommunens anställda, KS 2014/297
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna redovisningen av uppdraget.
2. Uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att genomföra
utbildningsinsatser i enlighet med motionens intention.
Beskrivning av ärendet
Det föreligger förslag för kommunfullmäktige att godkänna redovisning av
uppdrag att visa vilka utbildningsinsatser som genomförts för
förtroendevalda i Falkenbergs kommun för att öka kompetensen inom
HBTQ-frågor.
2014-06-24 inkom en motion om att kommunen genom olika
utbildningsinsatser ska arbeta för att öka kunskapen och kompetensen kring
HBTQ-frågor bland kommunens anställda. Kommunfullmäktige beslutade
2015-09-29 att bifalla motionen samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att
under 2015 och 2016 organisera kommunövergripande utbildningsinsatser
för tjänstemän och förtroendevalda med fokus på att öka komptensen i
HBTQ-frågor.
Vid behandlingen av uppdragsredovisningen beslutade kommunstyrelsen
2018-04-10 att återremittera ärendet för att få klarhet i vilka
utbildningsinsatser som genomförts för förtroendevalda i Falkenbergs
kommun för att öka kompetensen inom HBTQ-frågor.
Motivering av beslut
Fokus har inte enbart varit på HBTQ-frågor, utan ett helhetsgrepp har tagits
kring mångfald i syfte att inte exkludera någon grupp.
Medarbetardagarna 2015 hölls med inriktning mångfald, mål och
visionsarbete för att lyfta fördelarna med mångfald inom Falkenbergs
kommun som arbetsplats. Mångfald berör således bland annat HBTQfrågor.
Personalavdelningen tillhandahåller utbildning i HBTQ-frågor för
kommunens anställda och förtroendevalda vid efterfrågan. Därmed bör
uppdraget anses redovisat.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
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Falkenbergs kommun
Kommunfullmäktige 2020-09-29

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-08-27
Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 121
Kommunfullmäktige 2015-09-29, § 141
Beslutsförslag 2018-04-03
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-02-15 § 6
Motion 2014-06-24
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-08
Yrkande
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen för att utreda de ekonomiska konsekvenserna av
uppdraget.
Per Svensson (S) och Marcus Dufwa (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, samt att uppdra åt nämnder och styrelser att genomföra
utbildningsinsatser i enlighet med motionens intention.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras under
sammanträdet eller återremitteras i enlighet med Sara-Lena Bjälkös (SD)
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras under sammanträdet.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras under sammanträdet.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Med ett utfall om 45 ja-röster mot sex nej-röster beslutar
kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras under sammanträdet.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.

§ 156

Propositionsordning
Därefter ställer ordföranden proposition på Per Svenssons (S) med fleras
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2020-09-29
Bilaga KF § 156
Ärende: Redovisning av uppdrag – Ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. KS 2014-297
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Per Svensson (S)

X

Mikael Salomonsgård (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Aida Birinxhiku (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Kerstin Rosell (S)

X

Anita Gidén (V)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Rie Boulund (M)

X

Christina Johansson (S)

X

Johan Palmgren (M)

X

Anneli Andelèn (C)

X

Göran Janko (M)

X

Per Johansson (C)

X

Gun Marie Stenström (M)

X

David Andersson (C)

X

Bo Gustafsson (M)

X

Anna Andersson (C)

X

Gert Persson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Petra Eriksson (C)
Lena Carlbom
Marcus Dufwa (S)

X

Lotta Johansson (L)
Kjell Birgersson
Jonathan Esbjörnsson (L)

X

Lars Fagerström (L)

X

Lars-Olof Nilsson (S)

X

Markus Jöngren (MP)

X

Björn Jönsson (S)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Emily Crowe (KD)

X

Mikael Svensson (S)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Connie Kristensson (S)

X

X

Ninni Gustavsson (M)

X

Stefan Johansson (SD)
Lennart Nilsson
Kerstin Klang (SD)

Lars Agbrant (M)

X

Anders Jansson (SD)

X

Stig Agnåker (C)

X

X

Anette Ivarsson (C)

X

Roger Valestam (SD)
Christer Jarlow
Josefine Hedin (SD)

Shlomo Gavie (C)

X

Maria Larsson (C)

X

Dahn Persson (S)

X

Gabriella Hulander (S)

X

Yen Gunnarsson (S)
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Charlotta Jonson (M)
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Jan Dickens (S)
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MOTION OM OKAD HBTQ-KOMPETENS BLAND KOMMUNENS ANSTALLDA.

HBTQ ar ett samlingsbegrepp for homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner.
Med HBTQ-kompetens menas kunskap och forstaelse for dessa manniskors sarskilda
livsvillkor. Konkret kan det handla om faktakunskaper, varderingsdiskussioner och
studiebesok.
For Vansterpartiet ar det sjalvklart att alia manniskors karlek skall respekteras - oavsett vem
man valjer att alska. Mangfald ar ett viktigt begrepp for oss, liksom respekt for varje
manniskas identitet, sexuella laggning och konstillhorighet. Vi vill se ett samhalle dar ingen
stalls utanfor eller diskrimineras. Karleken ar en viktig drivkraft - bade for oss manniskor i
vara relationer, och for samhallets utveckling. Darfor skall karlek och sexualitet mellan
manniskor av samma kon varderas lika hogt som karlek och sexualitet mellan manniskor av
olika kon.
Falkenbergs skall vara en kommun dar alia kan visa sin karlek oppet, oavsett sexuell laggning.
I olika undersokningar har det visat sig att kvinnor och man med annan sexuell laggning an
den heterosexuella har samre halsa an heterosexuella, och att detta star sig genom hela
livet. Det finns ett osynliggorande av kvinnor i halso- och sjukvarden. Detta innebar bland
annat att kvinnors halsa betraktas och tolkas utifran mannen som norm. Utifran denna
manliga heteronorm, drabbas de lesbiska kvinnorna dubbelt. Att psykosocial ohalsa ar
overrepresenterad bland unga med annan sexuell laggning an den heterosexuella, harocksa
pavisats i ett antal undersokningar.
Kommunens verksamhet paverkar alia manniskors vardag, och darfor bor kommunens
personal ha en hog kompetens aven i HBTQ-fragor. Genom kommunens arbete kan manga
manniskors liv forbattras.
Nar skolan beror sexuallivet i undervisningen finns ofta HBTQ-personers livsval med bara
som en avvikelse fran normen. De blir darmed bortdefinierade som onormala.
I arbetslivet finns fall dar arbetssokande fatt fragan om de ar homosexuella, daremot har en
arbetssokande aldrig fatt fragan om den ar heterosexuell.

Skolan har en avgorande roll da det galler att paverka barn och ungdomars attityder och ge
dem en allsidig sexualundervisning. Fritidsgardarnas personal har mojlighet att upptacka
bade diskriminering och utsatthet och har en nyckelroll. Omvardnads- och
aldreomsorgspersonal behover HBTQ-kompetens vid arbete hemma hos manniskor som inte
passar i den heterosexuella normen. Aven socialtjanstens arbete med familjer och andra
individarenden, underlattas om de har en bred kunskap om alia sorters familjer.
Kommunen har ocksa anstallda som ar homo- och/eller bisexuella. Av radsla for fordomar
avstar manga att ga ut oppet och beratta om sin livssituation. Det kan vara av osakerhet
infor hur de egna arbetskamraterna skulle reagera, men ocksa av radsla for brukarnas och
deras anhorigas reaktioner. Darfor bor dessa fragor diskuteras oppet, och vara normer
vidgas.
HomO - homoombudsmannen - havdar i en skrivelse till regeringen att det inom sjukvarden
ofta rader avsaknad av HBTQ-kompetens. Man pastar inte att personalen ar homofobisk,
men att det finns en risk att man i sitt bemotande utgar fran att alia ar heterosexuella, och
blir darmed osaker i sitt forhallande till homo- och bisexuella. HomO vill darfor att det ska
inga krav pa HBTQ-kompetens i yrkesexamina hos bl.a. sjukskoterskor och socionomer.
Kommunen kan medverka till en forbattring av manga manniskors liv, genom att oka
kunskapen hos sina anstallda. Manga organisationer har utmarkt studiematerial och
riksdagens HBTQ-natverk, Svenska kommunforbundet, RFSL med flera kan hjalpa till med
utbildningsinsatser.

Med anledning av ovanstaende yrkar jag
att kommunen genom olika utbildningsinsatser arbetar for att oka kunskapen och
kompetensen kring de villkor som homo-, bisexuella, trans och queerpersoner lever under.

Mikael Hall&eri
Vansterpartiet Falkenberg

Daniels Per-Erik RK STAB
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Johanna.Ivarsson@falkenberg.se
den 6 oktober 2020 16:54
REGION HALLAND officiell e-post
[2014/297] UPPDRAG Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens
anställda. (V-motion)
Redovisning av uppdrag-Ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda.pdf;
Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda V-motion .pdf

Hej
Här kommer ett beslut från kommunfullmäktiges möte den 29/9 med ett uppdrag till samtliga nämnder och styrelser.
Med vänlig hälsning
Johanna Ivarsson
Registrator

Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0346 - 88 63 59
E-post: johanna.ivarsson@falkenberg.se
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