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Angående regionens arbete med HBTQfrågor
Interpellanten Johanna Ritvadotter (V), ställer sex frågor om arbetet med HBTQfrågor:
•

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 HBTQfrågor?

•

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

•

Har ovannämnda utbildningsinsats för medarbetare genomförts?

•

Hur säkerställs att ”alla med HBTQ-identitet ska känna sig inkluderade
och synliggjorda i regionens kulturverksamheter”?
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Det har genomförts ett antal utbildningsinsatser angående hbtq-kunskap till olika
grupper inom regionen. Exempelvis har det under 2018 lanserats en
webbutbildning riktad till personalen, som 318 medarbetare genomfört. Det har
även genomförts utbildningar till personal om våld i hbtq-personers nära relationer.
HBTQ-diplomeringen beräknas dock inte bli klar under 2019, utan är ett arbete som
måste fortsätta.
Kunskap om HBTQ-frågor och ett gott bemötandet av HBTQ-personer är något som
ska prägla hela Region Västmanland organisation, inte bara sjukvården. Vi ska i
samtal med verksamheten diskutera det bästa sättet att arbeta vidare med frågan.
Syftet med länsnätverket för HBTQ-frågor är att gemensamt samordna insatser för
målgruppen samt att utbyta kunskap och erfarenheter.
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Någon utvärdering har inte genomförts av regionens deltagande i Västerås
prideparad. Däremot har projektledaren fått positiva signaler både före, under och
efter regionens medverkan 2018. Regionen kommer att delta under Västerås Pride
och även på andra orter i länet under 2019. Planering för detta har påbörjats.
Gällande synliggörande av HBTQ-frågor inom kulturen finns en tillgänglighets- och
mångfaldsplan, vars övergripande mål är icke-diskriminering och att kultur- och
museiverksamheten ska arbeta för öppenhet, demokrati och tillgänglighet. HBTQperspektiv förekommer i utställningar och seminarier, och föreläsningar hålls på
temat. Det finns dessutom föreningsbidrag med riktlinjer som särskilt lyfter
jämlikhet, jämställdhet och mångfald, och föreningsbidrag som går till RSFL
Västmanland och kulturbidrag som går till Västerås Pride.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
Denise Norström (S)
Regionstyrelsens ordförande
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