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Svar på interpellation om fortsatt utveckling av hbtq-
diplomering 
I dagsläget hbtq-diplomeras cirka åtta verksamheter per år i Uppsala kommun och 
därutöver genomförs cirka åtta hbtq- grundutbildningar.  

Ett hbtq-diplom gäller i två år och behöver därefter förnyas. Sedan 2019 erbjuder 
kommunledningskontoret möjligheten att delta i en omdiplomeringsprocess till de 
verksamheter vars diplom har gått ut. 

Omfattningen ovan vad gäller utbildningsinsatser kräver en 90%-tjänst. Hbtq-
diplomeringsutbildningen togs fram utifrån ett KS-uppdrag i Mål och Budget 2016 och 
har utvecklats till en efterfrågad verksamhet.  

Vilka ytterligare verksamheter i Uppsala kommun har styret i avsikt att hbtq-
diplomera eller certifiera? 

Verksamheter som får diplom 2020: 
Redan godkända:  Fyrislundsgatan 62 plan 4 (omsorgsnämnden - OSN), Offentlig konst 
(kulturnämnden - KTN) och Uppsala Bibliotek Gemensamma resurser (KTN). 
 
Pågående diplomering process som avslutas under våren 2020: Myrberska gården 
(äldrenämnden - ÄLN), Östra och Norra Boendestöd + Kom vidare (OSN), 
Allaktivitetshuset, Fyrislunds fritidsklubb, Treklangens fritidsklubb och Sävja 
fritidsgård (KTN). 

Verksamheter som planerar att genomföra en hbtq-diplomeringsutbildning under hösten 
2020: Knutby skola (utbildningsnämnden - UBN), Bibliotek västra enheten (KTN) samt 
Rådgivning och bistånd (ÄLN). 

Verksamheterna anmäler själva sitt intresse för att genomföra en hbtq-
diplomeringsprocess och det är öppen för alla kommunala verksamheter. Vi genomför 
också uppsökande verksamhet. Urvalet av verksamheter sker utifrån olika 
prioriteringskriterier så som: 

• bedömd effekt för verksamhetens målgrupp 
• verksamheter som når prioriterade målgrupper i mål och budget, t.ex. äldre 
• verksamheter som når många invånare och fungerar som förebilder, 

exempelvis elitfotbollslagen 
• spridning och helhet vad gäller kommunens samlade hbtq-diplomerade 

verksamheter 

Verksamheter som erbjuds delta i en omdiplomeringsprocess under 2020 är:  
Tiundaskolan (UBN), Nexus resurscentrum (socialnämnden - SCN), Övernäs HVB (SCN), 
Eksätra HVB (SCN), Fritid (Norra, Västra, Östra, Grand) (KTN), Öppen förskola (UBN), 
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Uppsala Konstmuseum (KTN), Ungdomscentrum (SCN), Familjeenheten Sävja (SCN), 
Familjeenheten Gottsunda (SCN) och Bibliotek Norra enhet (KTN). 

Givet att styret planerar att fortsätta arbetet med hbtq-diplomering, finns det en 
tidsplan för i vilken takt detta planeras ske? 

Vid kvarvarande tjänstegrad av utbildarna fortsätter vi att hbtq-diplomera cirka åtta 
verksamheter per år, vi håller i cirka åtta hbtq- grundutbildningar och erbjuder 
omdiplomeringsprocesser till de verksamheter som behöver omdiplomeras med 10 – 
15 verksamheter per år. 
 
För 2021 planeras diplomering av gata, park, natur och eventuellt också för 
Utbildningsförvaltningens utvecklingsenhet om de inte diplomeras tillsammans med 
en annan verksamhet i redan hösten år 2020. 
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