
 

 

 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde  
Solna den 29 maj 2017 

 

 

Motion om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar 

 

 

Enligt myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ser hälsosituationen för homosexuella och 

bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner dyster ut. En fjärdedel av de unga homo- och 

bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig. Bland de unga homosexuella och 

bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som har blivit bemötta på ett 

kränkande sätt. Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för 

polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen på grund av att de känner sig 

diskriminerade i mötet med personalen.  

 

Fritiden är en oerhört viktig del av alla människors liv. Det är på fritiden som vi träffar vänner, som vi 

kan ägna oss åt det som verkligen intresserar oss och som vi kan ingå i sammanhang vi själva valt. 

Om fritidsgården, förenings- och idrottslivet inte känns som platser som inkluderar oss när vi är unga, 

så går vi miste om sociala sammanhang där vi kan möta vänner och få kontakter, inte bara just under 

den tid när detta händer, utan också längre fram i livet. En stark heteronorm på till exempel 

fritidsgårdar kan leda till att hbtq-ungdomar uppfattar miljön som fientlig. Konsekvensen blir att många 

avstår från sådana aktiviteter och evenemang där de misstänker att tjejer och killar kommer att umgås 

uppdelat eller på förutbestämda sätt. En ökad kunskap och ett öppet och icke heteronormativt 

bemötande är därför viktigt för att alla ska känna sig välkomna.  

 

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 respektfullt 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. Hbtq-

certifieringen tar utgångspunkt i heteronormen och hbtq-frågor, under utbildningen diskuteras även 

normer kopplat till alla diskrimineringsgrunder som etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, 

könsöverskridande identitet och uttryck, religion, sexuell läggning och ålder. 

  

Mot denna bakgrund yrkar vi 

Att Solna stads fritidsgårdar HBTQ-certifieras.  

  
 
 
 
 

 

Rebecca Hedenstedt (V) 


