Interpellation
Kommunfullmäktige 28 januari 2016
Frågor om kommunens arbete med HBTQ, till kommunstyrelsens
ordförande Fredrik Saweståhl
22 augusti 2013 lade miljöpartiet en motion om HBTQ, då kommunen har ett ansvar för
att alla ska trivas i Tyresö, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Vi föreslog
åtgärder som skulle göra Tyresö mer öppet för homosexuella, bisexuella, transpersoner
och queer-personer och tillvarata hbtq-personers rättigheter i förskolan, skolan, idrotten,
socialtjänsten och inom äldreomsorgen. Vi ville att kommunen skulle arbeta mer
förebyggande och aktivt, och också minimera hat- och hetsbrott, som är den
allvarligaste konsekvensen av homofobi. Motionens att-satser var följande;
att minst en förskola i varje kommundel hbtq-certifieras
att skolsköterskor och kuratorer på Tyresös skolor ska ha hbtq-kompetens
att minst en grundskola i varje kommundel i Tyresö hbtq-certifieras
att Tyresös gymnasieskola hbtq-certifieras
att Tyresös fritidsgård hbtq-certifieras
att Tyresö kommun genom KSL ska stödja Egaliga
att alla Tyresös äldreboenden ska ha hbtq-kompetens och att Tyresö kommun öppnar ett
profilboende för äldre hbtq-personer
att Tyresös representanter i lokala brottsförebyggande rådet väcker frågan om att ta
fram en handlingsplan mot hat- och hetsbrott
att Tyresö kommun kontaktar Stockholms läns landsting, så att ungdomsmottagningen i
Tyresö hbtq-certifieras
att Tyresö kommun ska anordna en utbildning för alla förtroendevalda om normkritik,
lika rättigheter och diskriminering.
Motionen besvarades 23 oktober 2014 i kommunfullmäktige. Du som kommunstyrelsens ordförande, föreslog att ett antal verksamheter skulle hbtq-certifieras med
fokus på ungdomars situation, hälsa och tillgång till fritidsverksamhet. Detta
tillsammans med den dåvarande regeringens strategi skulle då täcka motionsförslagen i
stort, står det att läsa i svaret. Medel skulle sökas från Socialstyrelsen för att fördjupa
och intensifiera arbetet med hbtq-frågor.
Nu har det gått 2,5 år sedan motion väcktes och mer än 1 år sedan den besvarades och
Mina frågor till dig Fredrik Saweståhl är:
1. Var har hänt?
2. Vilka konkreta åtgärder har vidtagits?

3. Vilka verksamheter har certifierats?
4. Har motionens förslag genomförts eller är på väg att genomföras?

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö
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