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Trots att samhället blivit mer öppet i många avseenden lever många 

HBTQ-personer i rädsla och med ohälsa. Ohälsan, framförallt den 

psykosociala, bland HBTQ-personer är större än bland heterosexuella 

och unga i synnerhet. Samhällets värderingar, bemötande och brist på 

lika behandling leder till utanförskap, diskriminering och psykisk ohälsa. 

En HBTQ policy för Umeå kommun är en tydlig avsiktsförklaring, 

innehåller riktlinjer för att styra beslut och uppnå det önskade målet - att 

skapa ett samhälle för alla. 

 

I framtagandet av en HBTQ-policy bör Stockholms läns landsting ses 

som ett föredöme. År 2011 antogs där en HBT-policy på Vänsterpartiets 

initiativ. Policyn har tre övergripande och väl avvägda målsättningar: 

Synliggörande, kompetens och bemötande.  

 

En välfärd på lika villkor för alla kräver att kärnfamiljen som norm 

ersätts av ett perspektiv som ser människan. Stjärnfamiljen – ett begrepp 

som innefattar alla tänkbara familjekonstellationer - bör bli norm. 

Stjärnfamiljer blir allt vanligare och dessa skiljer sig inte från andra 

familjer, men skillnaden kan vara i stor i hur man bemöts. Då skulle t ex 

ensamstående och samkönade par känna sig inkluderade och få bra stöd 

och möjligheter i sitt föräldraskap.  

 

Många inom HBTQ-gruppen undviker att uppsöka myndigheter på 

grund av bemötandeproblem och bristande förståelse. Ingen del av 

samhället går fri från de normer som ger negativa konsekvenser i formen 

av diskriminering och dåligt bemötande. Som medborgare i behov av 

stöd är man i en beroendeställning och då är det viktigt att individen kan 

känna sig trygg med att alltid behandlas likvärdigt, såväl i bemötande 

som i eventuella insatser och i planering av det offentliga rummet. Förr 

eller senare möter vi alla olika delar av välfärdssamhällets service. För att 

kunna möta och se de olikartade människor som nyttjar och berörs av 

välfärden behövs ett normkritiskt perspektiv. Vänsterpartiet vill därför 

verka för bl. a en barnomsorg, en skola och en socialtjänst med god 

kunskap om skilda familjeförhållanden och individers olikheter.  

 

Vänsterpartiet anser att det behövs en ökad HBTQ-kompetens och 

kunskap hos alla som jobbar inom kommunens verksamheter - inklusive 

politiker och tjänstemän - för att bättre kunna möta dagens och 

morgondagens mångfacetterade samhälle.  En HBTQ-policy bör vara ett 

riktmärke för hur Umeå kommun arbetar med frågorna. 



 

Implementeringen av en HBTQ - policy i verksamheterna sker genom att 

arbeta systematiskt med HBTQ - frågor samt genom utbildningsinsatser.  

 

Nästa steg är att alla verksamheter systematiskt arbetar med att 

implementering av kunskap och aktivt arbetar med frågan. Detta kan 

uppnås genom att utvalda delar av kommunens verksamhet HBTQ-

certifieras. Genom RFSL:s HBTQ-certifiering kan en 

organisation/kommun inte bara tillägna sig kunskap och verktyg för det 

kontinuerliga arbetet – certifieringen är dessutom ett kvitto på att 

systematiskt arbete genomförts. Certifieringsarbetet innebär ett åtagande 

där en överenskommen genomförandeplan, innefattande 

utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska följas. 

Genomförandet tar ca 6-8 månader. Luleå är en föregångskommun på 

området.  

 

Vänsterpartiet yrkar därför att: 

 

 Umeå kommun utarbetar en HTBQ-policy. 

 RFSL:s HBTQ-certifiering görs av tre verksamheter inom 

kommunen. 
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