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Regionen har under de senaste åren haft goda intentioner och
framåtsyftande planer på att lyfta HBTQ-perspektivet i verksamheterna.
På kort tid har Regionen kommit en bra bit på väg, detta syns också i
olika planer och skrivningar. I regionplan 2017–2019 återfinns en ensam
mening om att det under planperioden skall arbetas för en HBTQdiplomering av sjukvården. Ett år senare, i regionplan 2018–2020, har
denna lilla mening förändrats till att Regionen aktivt jobbar för en HBTQdiplomering av sjukvården till 2019.
I årsredovisningen för 2017 får HBTQ-policy en egen rubrik i kapitlet ”En
god och jämlik hälsa”, där vi får veta att policyn är reviderad enligt
gällande lagstiftning, att regionen ingår i ett länsnätverk för HBTQ-frågor,
att det under 2018 planeras dels för deltagande i Västerås Pride och
dels för en utbildningsinsats riktad till medarbetare som möter unga
HBTQ-personer med psykisk ohälsa.
I Regional kulturplan för Västmanland 2019–2022, under 3.2
”Gemensamma perspektiv”, har HBTQ också fått en egen rubrik,
varunder HBTQ-perspektivet lyfts på ett förtjänstfullt sätt, kanske framför
allt i meningarna: ”HBTQ-perspektivet ska vara integrerat i det ordinarie
arbetet på varje arbetsplats och i allt samverkansarbete. Alla med
HBTQ-identitet ska känna sig inkluderade och synliggjorda i regionens
kulturverksamheter.”
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd
-

Hur långt har arbetet med HBTQ-diplomering av sjukvården
kommit och blir det klart under 2019?

-

När HBTQ-diplomeringen av sjukvården är avklarad, kommer
regionens övriga verksamheter att stå på tur?

-

Vad vill regionen få ut av sin deltagande i länsnätverket för
HBTQ-frågor?

-

Har en utvärdering av regionens deltagande i Västerås Pride
genomförts och planeras deltagande även detta år och vid fler
Pridefiranden i länet?

-

Har ovan nämnda utbildningsinsats för medarbetare genomförts?

-

Hur säkerställs att ”alla med HBTQ-identitet ska känna sig
inkluderade och synliggjorda i regionens kulturverksamheter”?
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