
 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 1 (8) 

 

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen 
att återkomma med en lägesbild av arbete och 
kompetens om HBTQI-frågor  
Förslag till beslut  

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens redovisning av lägesbild av 
arbete och kompetens om HBTQI-frågor. 

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från den 20 april 2022 § 109 
fullgjort. 

Sammanfattning  
Förvaltningen ska enligt nämndens beslut 2022-04-20 § 109, redovisa en lägesbild av 
arbetet med hbtqi-frågor och vilken kompetens som finns i förvaltningens verksamheter.  

Flera verksamheter redogör för hur de arbetar tematiskt med hbtqi-frågor inom ramen för 
den egna verksamheten. I förvaltningen finns även ett antal hbtqi-certifierade 
verksamheter, något som skapar goda förutsättningar för ett systematiskt inkluderings-
arbete med utgångspunkt i relevant kunskap och kompetens. Vidare lyfts hur dialog om 
diskrimineringsgrunderna och normmedvetna övningar utgör återkommande inslag på 
arbetsplatsträffar (APT) i några av förvaltningens verksamheter. Förvaltningen gör 
bedömningen att mycket bra brukarnära arbete pågår men att det finns en utvecklings-
potential vad avser systematiken i arbetet med frågorna i förvaltningen. 

Idag arbetas det aktivt med kunskaps- och kompetensutveckling inom hbtqi-området i 
flera verksamheter och under hösten 2022 finns flera verksamhetsnära satsningar på 
området. Verksamhetschefernas bedömning av kunskapsläget synliggör att kunskapen 
och kompetensen ser väldigt olika ut i olika delar av förvaltningen och chefer inom 
samtliga avdelningar anger att det finns ett generellt behov av kunskapshöjande insatser 
på området. Vissa verksamheter lyfter särskilt behovet av att stärka kunskapen inom 
specifika områden såsom fördjupad kunskap om till exempel könsdysfori.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
De utbildningssatsningar som bedöms behövas inom området ryms inom förvaltningens 
budgetram.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 
dimensionen. 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Avdelningen för kvalitet och utveckling 

 
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-03 
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Bedömning ur social dimension  
Det saknas idag svensk forskning på området funktionsnedsättning och hbtqi, men det 
finns en del kunskapsunderlag och stödmaterial framtaget av civilsamhället. Bland annat 
konstaterar RFSL i en förstudie baserad på intervjuer och enkätundersökningar att 
personer med en funktionsnedsättning och hbtq-identitet sällan ges utrymme att bli 
bemötta utifrån hela sin person och att någon del av identiteten alltid behöver stå 
tillbaka.1 Denna dimension lyfts även i Göteborgs Stads rapport Normbrytande liv i 
Göteborg: Lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014.2  Rapporten belyser en form 
av tystnad, eller osynliggörande, som kan omge hbtq-personer med funktions-
nedsättningar, vilka bryter mot flera typer av normativa föreställningar. Personalens 
kompetens och förståelse för den enskildes hela person, inklusive hbtq-identitet, har stor 
betydelse för att integritet och möjlighet att leva som andra ska kunna upprätthållas i 
mötet med förvaltningen. Förvaltningens målgrupper är ofta beroende av ett nära stöd i 
sin vardag och det är därför av central betydelse att detta bedrivs utifrån en medvetenhet 
om att stödberoendet i sig innebär en utsatthet för den enskilde.  

Det finns samtidigt en dubbel utsatthet avseende olika former av diskriminering, 
trakasserier, våld och hot för hbtqi-personer med funktionsnedsättningar. Båda grupperna 
var för sig är särskilt riskutsatta vad avser olika former av hot och våld (rasistisk, 
nazistiskt, homofobiskt, och/eller hedersrelaterat våld), något som är av särskild vikt i 
arbetet med att säkerställa den enskildes mänskliga rättighet till hälsa och ett tryggt liv. 

Förvaltningen bedömer att det är av stor vikt att arbetet med hbtqi-frågor i förvaltningen 
fortsätter att utvecklas och systematiseras för att säkerställa brukarnas rätt till hälsa, ett 
tryggt liv och möjligheter att leva som andra. 

Samverkan  
Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 17 augusti 2022. 

Bilaga 
1. Yrkande uppdrag angående lägesbild gällande hbtqi-kompetens  

 

 

 

 

  

 
1 RFSL Stockholm (2013) ”OCH ALDRIG MÖTAS DE TVÅ” En förstudie om hbtq-personer 
med erfarenheter av funktionsnedsättningar. sidor 29-36, se även metodmaterialet, Jobba vidare! 
tips för normkritiskt arbete i LSS-verksamheter framtaget av RFSL 2017 
2 Normbrytande+liv+i+Goteborg+2014.pdf sid 25 

https://goteborg.se/wps/wcm/myconnect/2261d970-82c8-4704-9b75-71899bf78e13/Normbrytande+liv+i+Goteborg+2014.pdf?MOD=AJPERES
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Ärendet  
Förvaltningen ska enligt nämndens beslut 2022-04-20 § 109, redovisa en lägesbild av 
arbetet med hbtqi-frågor och vilken kompetens som finns i förvaltningens verksamheter.  

Beskrivning av ärendet  
Bakgrund 
2014 publicerades rapporten Normbrytande liv i Göteborg: Lägesrapport om hbtq-
personers livsvillkor i Göteborg. Rapporten var ett resultat av ett beslut i kommun-
styrelsen den 12 december 2012 som föranletts av en samverkansprocess med hbtqi-
samhället och utgjorde en uppföljning av rapporterna, Är Göteborg en stad att leva, älska 
och verka i för alla? Del 1 och 2 som togs fram 2006 och 2007. Enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 26 januari 2017 (§ 12) antogs Göteborgs Stads plan för att 
förbättra hbtq-personers livsvillkor (härefter, hbtq-planen) som det första styrdokumentet 
i Göteborgs Stad med enskilt fokus på hbtq-personers livsvillkor. Göteborgs Stads 
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning antogs av 
kommunfullmäktige den 11 juni 2015 (§ 14). Programmet reviderades efter beslut i 
kommunfullmäktige den 28 mars 2019 (§ 21) i syfte att säkerställa att programmet fick en 
tydligare koppling till mänskliga rättigheter och det nationella funktionshinderpolitiska 
målet. Göteborgs Stads Program för full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning 2021-2026 (härefter, programmet) som syftar till att, ”[…] förtydliga vad 
som förväntas av stadens nämnder och styrelser för att personer med funktions-
nedsättning ska kunna vara fullt delaktiga utan diskriminering, på lika villkor som 
andra.” Hbtq-planen och programmet förenas i mänskliga rättighetsperspektivet, rätten 
att inte utsättas för diskriminering och i strategin att använda normmedvetet arbets- och 
förhållningssätt som en metod för att uppnå uppsatta mål i de respektive styrdokumenten.  

Den 17 april 2022 redovisade stadsledningskontoret två uppdrag inom hbtqi-området för 
kommunstyrelsen. En uppdaterad rapport om hbtqi-personers livsvillkor i Göteborg 
(Hbtqi+ personers livsvillkor i Göteborg 2021) samt en rapport om villkor för hbtqi-
personer inom utbildningsförvaltningens och grundskoleförvaltningens verksamheter 
(”Det är ingen temadag att vara hbtq – det är man året om” – Rapport om unga hbtqi-
personers villkor i skolan. Den första rapporten återremitterades och Stadslednings-
kontoret fick den 17 juli 2022 i uppdrag (§ 343, Dnr 1324/20) att komplettera rapporten 
hbtqi-personers livsvillkor med ytterligare fokus på otrygghet och diskriminering. 

I denna, sistnämnda rapport lyfts bland annat funktionshinderfrågor i samband med 
resonemang om det kommande Regnbågshuset (mötesplats för hbtq-personer), om 
minoritetspositionens betydelse för gruppens samt individens livsvillkor och i samband 
med resonemang om skyddade boenden för kvinnor. Rapportens författare, Anti-
diskrimineringsbyrån Väst, kommer dock inte med några särskilda rekommendationer 
kopplat till gruppen personer med funktionsnedsättning som definierar sig inom hbtqi-
spektret. 

Lägesbild av arbete och kompetens om HBTQI-frågor 
Följande redogörelse och resonemang är baserat på ett underlag som samlats in via 
förvaltningens samtliga verksamhetschefer. Underlaget består av svar på öppna frågor 
inom temana, hbtqi-inkluderande arbetssätt, hbtqi-kunskap och kompetens, normkritik 
och verksamhetens identifierade utvecklingsområden. 
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Hbtqi-inkluderande arbetssätt  
Förvaltningens verksamheter verkar aktivt för att skapa inkluderande och icke-
diskriminerande miljöer där respekten för den enskilde och alla människors lika värde 
står i centrum. Ett uttryck för detta arbete är att förvaltningen har ett antal hbtq-
certifierade verksamheter. Bland annat Vingen servicegrupp Daglig verksamhet (DV), 
Tumlehed DV, Krysset DV, Lyse DV och en arbetsgrupp inom myndighetsutövningen. 
Förvaltningen menar att certifieringen banar väg för goda förutsättningar till ett 
systematiskt inkluderingsarbete med utgångspunkt i relevant kunskap och kompetens.  

Några verksamhetschefer anger att de generellt håller frågor om normer och icke-
diskriminering levande genom återkommande dialog och värderingsövningar under 
arbetsplatsträffar. Lots och anhörigstöd arbetar tematiskt med samtliga 
diskrimineringsgrunder och lyfter i samband med detta hbtqi-frågorna i verksamheten.  

Vissa verksamheter arbetar med mer inramade projekt på temat. Till exempel pågår nu ett 
projekt på en av lägerverksamheterna för att uppmärksamma, informera och inkludera 
hbtqi-perspektiv i verksamheten. Tanken är att jobba med frågorna på ett enkelt sätt 
genom att till exempel tillverka armband, flaggor, målningar på hbtqi-teman. Detta skapar 
möjlighet för dialog kring frågorna i verksamheten för de som vill. 

Liknande initiativ synliggörs i olika verksamheter i samband med uppmärksammandet av 
West Pride. Bland annat har enheter inom daglig verksamhet bidragit med vägg-
dekoration till Göteborgs Stads monter under West Pride och visat upp alster med 
regnbågstema i montern. Dessa kommer senare gå till försäljning i Butik händig. Flera 
verksamheter lyfter vidare att de har Prideflaggan synligt framme inte bara under Pride 
utan året om för att synliggöra att verksamheten är öppen och inkluderande samtidigt som 
flaggan också kan bidra till spontana samtal och dialog. På Dalheimers hus har det visats 
en film för allmänheten om transpersoners liv i Sverige idag. 

På träffpunkten i Östra Göteborgs har en del aktiviteter på hbtqi-tema genomförts. 
Personlig assistans stödpedagoger kommer att informera brukargrupperna om West Pride 
och också be personal att fråga varje assistansanvändare om de vill delta på seminarierna 
eller gå i Pride-paraden.  

Hbtqi-kunskap och kompetens   
Avdelning myndighet och socialpsykiatri anger att det över lag finns en god kompetens 
och förståelse kring hbtqi-frågor och att många medarbetare är väl insatta och 
intresserade av frågorna, men att det finns fortsatt behov av fördjupning i ämnet. I 
avdelningen finns även interna arbetsgrupper med hbtqi-fokus som verkar för att 
bibehålla kunskap och bidra med kompetensförstärkning på området. Parallellt anges det 
att det finns planerade utbildningsinsatser inom hbtqi-området för hösten 2022. Insatserna 
kommer att genomföras av Göteborgs Stads SRHR-team. Avdelningen anger också att 
det finns en plan att verka för hbtq-certifiering av verksamheter inom avdelningen under 
hösten 2022. 

Inom avdelning Bostad med särskild service lyfts att särskilda kompetenssatsningar inom 
hedersrelaterat våld och förtryck genomförts liksom satsning på kunskapshöjande insatser 
om könsdysfori. Flera svarande chefer bedömer att det finns behov av ytterligare kunskap 
på området inom flera verksamheter i avdelningen. 
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Chefer inom avdelning Daglig verksamhet och stöd lyfter att utbildningssatsningar på 
området gjorts inom den tidigare stadsdelsorganisationen för ett par år sedan och att 
personal bland annat gått utbildningar i mänskliga rättigheter där hbtqi-frågor utgjort en 
del. Vidare finns ett antal verksamheter på Hisingen som är hbtq-certifierade. 
Aktivitetshusen i väster och centrum kommer att hbtq-certifieras under hösten 2022. 
Inom verksamhetsområde Daglig verksamhet Centrum planeras flera utbildningsinsatser 
inom normmedvetet arbetssätt med hbtqi-fokus under hösten 2022. Här finns en 
metodutvecklare som bland annat utbildar inom hbtqi-området. Satsningen riktar sig till 
ledningsgrupp, pedagognätverk, personalgrupper samt brukare och arbetstagare.  

På barnboenden diskuteras olika sätt att jobba med dessa frågor regelbundet på 
verksamhetsmöten. Under hösten ska verksamhetsområdet börja att jobba med ett 
kompetenshjul där medarbetarna kommer att få möjlighet att gå olika interna 
utbildningar. I kompetenshjulet ska finnas en utbildning riktad till hbtqi-frågor och en 
utbildning om sex och samlevnad där även dessa frågor kommer att tas upp.  

Inom avdelningen görs varierande bedömningar av kunskapsläge inom olika 
verksamheter. Verksamhetschefernas bedömningar skiftar från, god kunskapsnivå till att 
det finns behov av mer kunskap på alla enheter inom ett enskilt verksamhetsområde. Ett 
par verksamhetschefer lyfter att de möjliggör för sina medarbetare att gå på kunskaps-
höjande seminarier under Prideveckan som en kompetensutvecklingsinsats.  

Verksamhetschefer inom samtliga avdelningar anger att det finns ett generellt behov av 
kunskapshöjande insatser medan vissa verksamheter särskilt lyfter behovet av att stärka 
kunskapen inom mer specifika områden. Bland annat lyfts att kunskap/kännedom om 
homo-bi och transsexualitet finns i verksamheten men att kunskap om betydelsen av 
begreppen queer, asexuell, intersex och pansexuell behöver förstärkas. Könsdysfori lyfts 
som ett särskilt område där kompetenshöjande insatser efterfrågas. Vidare anges också att 
särskilt fokus behöver sättas på just hbtqi-frågorna i relation till kunskap/kompetens på 
funktionshinderområdet liksom till området psykiatri. En chef anger att det skulle finnas 
en särskild poäng med att anlägga ett, ”[…]intersektionellt perspektiv och att prata mer 
om normer”. 

Förvaltningens bedömning 
Hbtqi-inkluderande arbetssätt 
Under 2022 har nämnden för funktionsstöd särskilt fokus på Göteborgs Stads program för 
full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, insatser utifrån Göteborgs Stads 
Plan för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), Göteborgs Stads Plan för jämställdhet, 
arbete mot våld i nära relationer och barnrätt. Det hbtqi-inkluderande arbetet, vilket består 
av flera olika dimensioner, omfattas därmed delvis av nämndens prioriterade 
fokusområden för året. 

Förvaltningen gör bedömningen att det hbtqi-inkluderande arbetet genomförs på olika 
sätt, i olika omfattning med olika systematik i förvaltningens avdelningar och 
verksamheter. Det krävs särskild sakkunskap och kompetens att leda och driva ett 
systematiskt, strategiskt och operativt hbtqi-inkluderande arbete. Detta ställer specifika 
krav på ett nära initialt processtöd. För att leda samtal och navigera i området behövs 
sakkunskap och kompetens. Samlad Staden-gemensam kompetens är ett bra stöd för att 
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utveckla kompetens inom området. För närvarande har staden ett SRHR-team (sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter) som en resurs för hela staden.  

Av de inkomna svaren framgår inte på vilket sätt verksamheterna arbetar med att 
säkerställa att deras arbetssätt/aktiviteter är hbtqi-inkluderande. I stället synliggörs olika 
aktiviteter som planeras eller genomförs i den brukarnära verksamheten. Förvaltningen 
gör bedömningen att enskilda insatser kan vara av strategisk vikt då dessa manar till 
nyfikenhet på området bland både medarbetare och verksamheternas målgrupper men att 
det finns en utvecklingspotential vad avser systematiken i arbetet med frågorna. 

Hbtqi-kunskap och kompetens   
Kunskap och kompetens är en förutsättning för en tillgänglig verksamhet och ett 
bemötande som säkerställer den enskildes integritet och självbestämmande i mötet med 
förvaltningen.3 

Den specifika kunskapen om hbtqi-frågor i förvaltningen är svårbedömd då dessa frågor 
ofta lyfts som en integrerad del i olika utbildningar om mänskliga rättigheter, 
normmedvetet arbetssätt, våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck 
som chefer och medarbetare gått. Ett fåtal verksamhetschefer anger att de har enheter där 
medarbetare fått utbildning om hbtqi-frågor specifikt.  

Utifrån de inkomna svaren från verksamhetscheferna drar förvaltningen slutsatsen att 
kunskap om hbtqi-frågor skiljer sig mellan olika enheter med brukarnära uppdrag inom 
förvaltningens avledningar. Medan vissa verksamheter bedömer kunskapen som god 
svarar andra att det råder stor okunskap på området och identifierar hbtqi-kunskap och 
kompetens som ett tydligt utvecklingsområde. 

Förvaltningens analys av det synliggjorda ojämna kunskapsläget i förvaltningen är 
flerbottnad. Dels vill förvaltningen tydliggöra att tidigare stadsdelsförvaltningar har 
arbetat med, prioriterat och styrt arbete och kompetenssatsningar på hbtqi-området liksom 
frågan om normmedvetet arbetssätt på olika sätt. Detta ger därmed ett utfall på 
förvaltningsövergripande nivå som synliggör skillnader i bedömning av kunskapsläget 
inom förvaltningens olika avdelningar. Vidare bedömer förvaltningen att om-
organisationen av stadens verksamheter 2020/2021 parallellt med en pandemi påverkat 
möjligheten att prioritera utvecklingsområdet sedan förvaltningens bildande. Även andra 
faktorer med möjlig påverkan på kunskaps- och kompetensfrågan på hbtqi-området 
identifieras, så som minskad Staden-övergripande samordning och utbud av 
gemensamma kompetenssatsningar inom områden såsom hbtqi+, normmedvetet 
arbetssätt med mera. I dag finns inga utbildningar inom området hbtqi, normmedvetet 
arbetssätt/förhållningssätt eller mänskliga rättigheter upplagda på stadens gemensamma 
utbildningsportal. Kompetenscentret ”Dialoga” kan enligt befintlig information på 
intranätet genomföra uppdragsutbildningar på hbtqi-området på förfrågan. 

Utöver de egna och verksamhetsnära initiativ som redogjorts för ovan kommer två 
utbildningstillfällen med hbtqi-fokus att genomföras under hösten 2022. Satsningen riktar 
sig till chefer och strategiska funktioner (verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, 

 
3 Bemötande, respekt för den enskildes integritet och självbestämmande är viktiga aspekter av 
nämndens nya värdighetsgarantier. I en implementeringsprocess sedd över tid finns möjlighet för 
chefer och arbetsgrupper att fördjupa sig i frågor så som vad värdighetsgarantierna betyder i 
relation till viktiga perspektiv så som hbtqi. 
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metodutvecklare, pedagoger, HR-specialister) i samtliga avdelningar i förvaltningen och 
finansieras med erhållna statsbidrag. 

Arbetsgivarperspektivet 
Förvaltningen förhåller sig till de krav på aktiva åtgärder som åläggs förvaltningen via 
reglering i Diskrimineringslagen (se, SFS 2008:567 3 Kap 5 §). Kravet innebär ansvar att 
undersöka risker för diskriminering, analysera orsakerna bakom riskerna, ta fram åtgärder 
samt att följa upp dessa. Kravet avser samtliga sju diskrimineringsgrunder inom fem olika 
områden, varav arbetsförhållanden är ett.4 I det aktuella yrkandet lyfts arbetsförhållanden 
och ledarskap specifikt. 

En undersökning av arbetsförhållandena utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell 
läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck kan till exempel innebära att 
behovet av åtgärder för att säkerställa ett öppet arbetsklimat undersöks på den enskilda 
arbetsplatsen i medarbetargruppen. Hinder för ett inkluderande och öppet arbetsklimat 
skulle kunna utgöras av attityder och normer på arbetsplatsen. På övergripande nivå kan 
det handla om att se över rutiner, riktlinjer och policys så att dessa inte bidrar till indirekt 
diskriminering och/eller skapar oönskade effekter för medarbetare som definierar sig 
inom hbtqi-spektret. Vidare följs upplevelsen av utsatthet för trakasserier upp i 
medarbetar-enkäten. 2021 svarade 208 av förvaltningens medarbetare (av totalt 2761 
svarande) att de upplevt sig utsatta för trakasserier under det senaste året varav 6 procent 
av dessa uppgav att trakasserierna hade koppling till sexuell läggning och 7 procent att 
det fanns koppling till könsöverskridande identitet eller uttryck5. Arbetet med frågan om 
aktiva åtgärder och främjande och förebyggande arbete för att motverka trakasserier 
utifrån sexuell läggning och könsöverskriande identitet eller uttryck omhändertas inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Det är upp till varje enskild chef att 
säkerställa ett adekvat arbete med aktiva åtgärder. 

Det pågår just nu ett centralt arbete i staden med att ta fram APT-material som ska stötta 
stadens chefer i arbetet mot kränkande särbehandling och trakasserier. Materialet kommer 
bland annat att innehålla en fördjupningsdel kring diskrimineringslagen där 
normmedvetenhet kommer att ingå. Materialet kommer att möjliggöra för dialog i 
medarbetargrupper och innehålla ytterligare stöd för att genomföra olika 
workshopövningar med direkt bäring på den sociala arbetsmiljön med utgångspunkt i ett 
normmedvetet förhållningssätt. 

I Göteborgs Stads centrala ledarskapsutbildningar såsom till exempel programmet 
Morgondagens chef, finns integrerade delar som lyfter ett normmedvetet förhållningssätt 
och arbetssätt. Även i introduktionsutbildningarna för nya chefer har området lyfts. Just 
nu ser stadsledningskontoret över sina utbildningar riktade till chefer och ledare och 
anger att de kommer att arbeta för att säkra detta perspektiv i dessa. 

 

 

 
4 Ytterligare områden föremål för arbete med aktiva åtgärder är, bestämmelser och praxis om löner 
och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetens-
utveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. 
5 Göteborgs Stad. Medarbetarenkät 2021. N161 Förvaltningen för funktionsstöd. Report PDF 
(goteborg.se) 

http://enkatdatalager.goteborg.se/enkater/2021/3__MEDARBETARE/Fackf%c3%b6rvaltningar/N161%20F%c3%b6rvaltningen%20f%c3%b6r%20funktionsst%c3%b6d/Medarbetarenk%c3%a4ten%202021%20-%20Huvudrapport.pdf
http://enkatdatalager.goteborg.se/enkater/2021/3__MEDARBETARE/Fackf%c3%b6rvaltningar/N161%20F%c3%b6rvaltningen%20f%c3%b6r%20funktionsst%c3%b6d/Medarbetarenk%c3%a4ten%202021%20-%20Huvudrapport.pdf
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