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Motion om HBTQ-certifiering av kultur- och 

fritidsförvaltningen 
 
Fritiden är en oerhört viktig del av alla människors liv. Fritidsgårdarna, förenings- och 
idrottslivet utgör viktiga sociala sammanhang och möjligheter att knyta kontakter. De 
ger också möjligheter för människor att bibehålla och förbättra sin fysiska och 
psykiska hälsa.  
 
Vi vet att idrottssammanhang kan vara exkluderande för hbtq-personer. En stark 
heteronorm kan göra att homo- eller bisexuella personer inte känner sig trygga eller 
välkomna - under damernas VM-final i fotboll fanns fler öppet homosexuella spelare 
på planen än det finns öppet homosexuella i hela den manliga fotbollshistorien. Även 
transpersoner begränsas på olika sätt inom idrotten. Könsuppdelade regelverk eller 
omklädningsrum kan sätta praktiskt stopp för deltagandet, eller så kan andras 
bemötande vara avskräckande. Samtidigt är var fjärde transperson missnöjd med sin 
fysiska hälsa och var tredje med sin psykiska hälsa. Stillasittande är vanligare hos 
transpersoner än hos befolkningen i stort. 
 
Solnas idrottsföreningar och Kultur- och fritidsförvaltningen behöver arbeta aktivt för 
att förändra de skadliga normer som hindrar människor från att delta i idrotten. En 
ökad kunskap och ett gott bemötande behövs för att den livsviktiga verksamheten 
ska kunna välkomna alla. Detsamma gäller i stadens andra fritidsaktiviteter. Under 
hösten har i princip en helt ny personalstyrka rekryterats till avdelningen Fritid på 
Kultur- och fritidsförvaltningen, vilket gör det extra viktigt att säkerställa att alla i den 
nya personalen har ett inkluderande bemötande och arbetar normkritiskt.  
 
RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigande - erbjuder utbildning och hbtq-
certifiering med syftet att skapa en god arbetsmiljö och goda kunskaper att bemöta 
människor på ett respektfullt sätt utifrån ett hbtq-perspektiv. Certifieringen leds av en 
utbildare från RFSL, bedrivs utifrån normkritiska perspektiv och genomförs under 
cirka fem månader. De anställda genomgår en utbildning och deltar i ett utvecklings-
arbete som omfattar en verksamhetsanalys och utmynnar i en handlingsplan med 
konkreta mål och insatser för tre år framöver. I Solna är våra bibliotek hbtq-
certifierade sedan flera år tillbaka men det är hög tid för fler verksamheter att följa 
efter.  
  
Vår grannkommun Sundbyberg har flera certifierade verksamheter inom 
äldreomsorgen och barn- och utbildningsverksamheten och certifierade hela kultur- 
och fritidsförvaltningen under 2019. Vi tycker inte att Solna ska vara sämre.  

Mot denna bakgrund yrkar vi 

att Solna stads kultur- och fritidsförvaltning hbtq-certifieras.  
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