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Nr 73. Motion av Jeanette Escanilla 
(V) om att förbättra bemötandet av 
äldre HBT-personer genom att minst 
ett äldreboende i Uppsala k ommun 
HBT-certifieras 
KSN-2011-0526 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår komm unfullmäktige 
besluta 
 
att avslå  motionen.  
 
Marlene Burwick, Erik P elling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till för månför bifall till m otio-
nen. 
 
Uppsala den 11 april 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gy llander (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria G ardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Andreas B ergman, Simone 
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Erics-
son (C), Iren e Zetterberg (S) och E mma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
I en motion av Jeanette Escanilla (V), väckt den 27 
september 2011, föreslås att minst ett äldreboende i 
Uppsala kommun HBT -certifieras. I motionen 
anförs att kommunen bör gå  ut med informationen 
och verksamheterna får därefter an mäla sitt intres-
se. Arbetet f öreslås därefter utvärderas och vid 
avsett resultat läggs en plan upp för y tterligare 
certifieringar. Bakgrunden är behovet av en äldre-

omsorg fri från fördomar och diskr iminerande 
attityder och förhållnings sätt på grund av bland 
annat könsöverskridande identitet och sexuell 
läggning (bilaga 1). 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till äldrenäm nden samt 
styrelsen för vård och bildning. 
 
Äldrenämnden ser det som mycket angeläget att 
alla behandlas utifrån vars och ens för utsättningar 
och att gruppen äldre HBT-personer synliggörs och 
kan känna tillhörighet och gem enskap med andra. 
En satsning i form  av ökad HBT-kunskap inom  
verksamheterna ser näm nden som angeläget och  
har därför för avsikt att i k ommande förfrågnings-
underlag föra in denna fråga i kvalitetskraven  (bi-
laga 2).(S), (MP) och (V) avger reservation. 
 
Styrelsen för vård och bildning avst yrker ett sär-
skilt fullmäktigebeslut angående HBT-certifiering 
av äldreomsorg. Styrelsen för vård och bildning ar-
betar utifrån uppdrag som  ges av upp dragsnämn-
derna samt utifrån brukarnas önskemål. Om upp-
drag ges eller om brukarna anser att det innebär ett 
mervärde för verksamheten att bli HBT-certifierad  
så ställer sig styrelsen positiv till det. Styrelsen har 
den 9 juni 2011 beslutat att Vård & bildnings arbe-
te ska utgå från samtliga sju diskrim ineringsgrun-
der, vilket innebär att det målinriktade strategiska 
arbetet också avser sexuell läggning och 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Delar av 
verksamheten har uttry ckt intresse för HBT-
certifiering men certifiering är också förenat med 
en kostnad för verksa mheten (bilaga 3). (S), (V) 
och (MP) avger reservation.  
 
Föredragning 
Motionen avser ett förslag om en HBT-certifiering 
av minst ett äldreboende som ett led i att satsa på 
ökad HBT-kunskap hos alla anställda inom  äldre-
omsorgen och synliggöra äldre HBT-personer. 
Syftet är att skapa en god arbetsmiljö där man kan 
vara öppen med sin sexualite t, om man vill, och 
där medarbetarna har kunskap att bemöta vårdtaga-
re på ett respektfullt sätt utifrån ett HBT-
perspektiv. Efter certifieringen är förslaget att den 
utvärderas. 
 
Enligt diskrimineringslagen är tre av d e sju diskri-
mineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller 
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