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Nr 89. Motion av Jeannette Escanilla 
(V) om att förbättra bemötandet av 
äldre HBT-personer genom att minst 
ett äldreboende i Uppsala kommun 
HBT-certifieras 
KSN-2011-0526 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå  motionen.  
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmånför bifall till motio-
nen. 
 
Uppsala den 11 april 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (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 Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone 
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Erics-
son (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
I en motion av Jeannette Escanilla (V), väckt den 
27 september 2011, föreslås att minst ett äldrebo-
ende i Uppsala kommun HBT-certifieras. I motio-
nen anförs att kommunen bör gå ut med informa-
tionen och verksamheterna får därefter anmäla sitt 
intresse. Arbetet föreslås därefter utvärderas och 
vid avsett resultat läggs en plan upp för ytterligare 
certifieringar. Bakgrunden är behovet av en äldre-

omsorg fri från fördomar och diskriminerande 
attityder och förhållningssätt på grund av bland 
annat könsöverskridande identitet och sexuell 
läggning (bilaga 1). 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till äldrenämnden samt 
styrelsen för vård och bildning. 
 
Äldrenämnden ser det som mycket angeläget att 
alla behandlas utifrån vars och ens förutsättningar 
och att gruppen äldre HBT-personer synliggörs och 
kan känna tillhörighet och gemenskap med andra. 
En satsning i form av ökad HBT-kunskap inom 
verksamheterna ser nämnden som angeläget och 
har därför för avsikt att i kommande förfrågnings-
underlag föra in denna fråga i kvalitetskraven (bi-
laga 2).(S), (MP) och (V) avger reservation. 
 
Styrelsen för vård och bildning avstyrker ett sär-
skilt fullmäktigebeslut angående HBT-certifiering 
av äldreomsorg. Styrelsen för vård och bildning ar-
betar utifrån uppdrag som ges av uppdragsnämn-
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 diskrimineringsgrun-
der, vilket innebär att det målinriktade strategiska 
arbetet också avser sexuell läggning och 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Delar av 
verksamheten har uttryckt intresse för HBT-
certifiering men certifiering är också förenat med 
en kostnad för verksamheten (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 sexualitet, 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 de sju diskri-
mineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller 
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könsöverskridande uttryck och sexuell läggning. 
Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskrimine-
rad. I Uppsala kommuns hållbarhetspolicy är en av 
utgångspunkterna de mänskliga rättigheterna som 
betonar allas lika värde, delaktighet och inflytande. 
Uppsala kommun ska enligt policyn kännetecknas 
av att verka för mänskliga rättigheter i all sin verk-
samhet och det innebär att samtliga diskrimine-
ringsgrunder skall beaktas. HBT-personers situa-
tion är således ett exempel på en sådan fråga. 
 
Formen för att särskilt följa upp kommunens arbete 
med de mänskliga rättigheterna finns i och med 
hållbarhetsbokslutet.  
 
Det är viktigt att mänskliga rättigheter synliggörs 
och att kunskapen därom ökar. Utifrån detta per-
spektiv bör även gruppen äldre HBT-personer syn-
liggöras och kunskapen därom höjas. 

Äldrenämnden ser en satsning i form av ökad 
HBT-kunskap inom verksamheterna som angelä-
gen och har därför för avsikt att i kommande för-
frågningsunderlag föra in denna fråga i kvalitets-
kraven. Med denna åtgärd får HBT-frågorna sägas 
ha möjlighet till stor spridning och kommer där-
med många brukare till del. Utförare/producenter 
är fria att själva välja att HBT-certifiera sin verk-
samhet eller att välja annan åtgärd för att uppfylla 
de krav uppdragen kräver. Styrelsen för Vård & 
bildning ger exempel på verksamheter som redan 
utbildar sin personal i HBT-frågor och vissa verk-
samhetsområden har där visat intresse för certifie-
ring. Det senare torde vara ett uttryck för att utföra-
ren/producenten kan och vill utföra sitt uppdrag 
utifrån sina egna beslut och förutsättningar. Med 
hänvisning till föredragningen och äldrenämndens 
avsikt att ta in denna fråga i kvalitetskraven före-
slås avslag på motionen. 

  
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
















