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Anteckningar för samråd hbtqi 
 

Mötesdatum: 2021-11-11 

Tid:  Kl. 13:00 – 16:00  

Plats:  lokal 1.308B, Regionens hus Göteborg, 
Bergslagsgatan 2  

 

Deltagande organisationer 
EKHO i Göteborg 
FPES 
Homan i Göteborg 
QueerNördarna Väst 
RFSL Göteborg 
RFSL Sjuhärad 
Transammans Väst 
West Pride 

Övriga deltagare 
Ulla-Britt Hagström(L), beredningen för mänskliga rättigheter  
Hanne Jensen(S), beredningen för mänskliga rättigheter 
Sandra Daniel (L), beredningen för mänskliga rättigheter, ordförande 
Fredrik Carlsson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Vania Timback, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Markus Dalström, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Maria Talja, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, sekreterare 
 

Dagordning Ärende 

1.  Incheckning  

2.  Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 

3.  Förgående mötesanteckningar inklusive återkoppling av tidigare ärenden, 
Maria Talja, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
 
På förgående möte presenterades statistik utifrån Hälsa på lika villkor för 
bisexuella, homosexuella och transpersoner 
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Hälsa på lika villkor? Med fokus på situationen för bisexuella, homosexuella 

och transpersoner i Västra Götaland (vgregion.se). En av kommentarerna var 
att inget har förändrats sedan de nationella undersökningarna som baseras på 
undersökningar 2014 och 2012:  Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för 

transpersoner - en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige 

(folkhalsomyndigheten.se) och  Microsoft Word - Utvecklingen av hälsan och 

hälsans bestämningsfaktorer bland homo_final 0206_CML 0220.docx 

(folkhalsomyndigheten.se)  

Men det har förändrats en del. Statistiken för transpersoner har i vissa 
avseenden blivit bättre i Västra Götaland 2018 och 2020 men sämre för 
bisexuella: 

- Kränkta – över hälften av transpersonerna har blivit kränkta 
nationellt mot mindre än en tredjedel i Västra Götaland. Det 
är dock fler bisexuella som har blivit kränkta i Västra Götaland 
än nationellt. 
 

- Fysisk aktivitet – betydligt fler transpersoner ägnar sig åt fysisk 
aktivitet i Västra Götaland år 2018 och 2020 än i hela Sverige 
år 2014. 
 

- Suicid – betydligt fler bisexuella och avsevärt färre 
transpersoner har övervägt eller försökt ta sitt liv i Västra 
Götaland än nationellt 2014 och 2012. 
 

På vissa områden har det förändrats till det sämre för transpersoner. 
Exempelvis vad gäller självuppskattad hälsa, där fler transpersoner uppger att 
de har en dålig hälsa i Västra Götaland 2018 och 2020 än nationellt 2014. 
 
Den nationella undersökningen om transpersoner är dock annorlunda gjord 
där Folkhälsomyndigheten har genomfört en självselekterad webbaserad 
enkätstudie. Detta kan ha påverkat resultatet och undersökningarna är därför 
inte helt jämförbara.  

- Utifrån några av indikatorerna har resultaten blivit bättre för 
transpersoner. Men när det gäller hälsa har det blivit värre. 
Olika tillvägagångssätt kan påverka resultatet.  
Det är en skillnad mellan folkhälsomyndighetens 
undersökningar där man särskilt försöker nå transpersoner, 
jämfört med Hälsa på lika villkor som sveper bredare.  
 

- Särskilt bisexuella har problem med hälsan.  

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/63f02cfe-838c-495f-a574-fb3f98aa99fa/H%c3%a4lsa%20p%c3%a5%20lika%20villkor%20med%20fokus%20p%c3%a5%20situationen%20f%c3%b6r%20bisexuella%2c%20homosexuella%20och%20transpersoner.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/63f02cfe-838c-495f-a574-fb3f98aa99fa/H%c3%a4lsa%20p%c3%a5%20lika%20villkor%20med%20fokus%20p%c3%a5%20situationen%20f%c3%b6r%20bisexuella%2c%20homosexuella%20och%20transpersoner.pdf?a=false&guest=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c5ebbb0ce9aa4068aec8a5eb5e02bafc/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c5ebbb0ce9aa4068aec8a5eb5e02bafc/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c5ebbb0ce9aa4068aec8a5eb5e02bafc/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/nyheter-press/dokument-nyheter/2014/utv-halsan-bestamningsfaktorer-homo-bi-fina-2014.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/nyheter-press/dokument-nyheter/2014/utv-halsan-bestamningsfaktorer-homo-bi-fina-2014.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/nyheter-press/dokument-nyheter/2014/utv-halsan-bestamningsfaktorer-homo-bi-fina-2014.pdf
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- Bisexuella uppfattas som “svikare” från alla håll vilket kan vara 
en orsak till sämre hälsa.  
 

- Uppsatsen ”Du är bara bi så länge du är singel” 
FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org) rekommenderas. 
Bisexuella tas inte på allvar.   
 

- Resultaten kan bero på de svarandes bevekelsegrunder.  
De som själva sökte upp en enkät gjorde det utifrån viljan att 
berätta hur dåligt de mår. 
 

- Det har gjorts framsteg inom idrottsrörelsen. Loui Sands 
möjligheter att verka på elitnivå är ett positivt exempel. Det 
går framåt, men finns väldigt mycket kvar att göra. Det finns 
stora skillnader mellan olika förbund. Utveckling finns inom 
rugby men motstånd finns inom till exempel fotboll och 
simning.  
 

- Har parasportstipendium delats ut med koppling till hbtqi?  

 
Svaret är nej. 

- Fråga lyftes kring skillnader mellan transpersoners utsatthet 
på mindre orter i jämförelse med storstäder. I undersökningen 
där 800 personer svarade att de var transpersoner bodde 300 i 
Stockholm och 21 i Västerbotten.  
 

Det är nog stora skillnader. I undersökningen i Västra Götaland bodde 
merparten i Göteborg.  

- Fråga: Kommer det vara möjligt att följa framåt suicidtalens 
utveckling för Hbtqi-personer. 
 

Ja det kommer det. Frågor om transidentitet och sexuell läggning är nu 
ordinarie frågor i enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och den genomförs 
vartannat år.  
 
Frågor från samråd Hbtqi till beredning mänskliga rättigheter 
 
Följande frågor har skickats från samråd Hbtqi till beredning mänskliga 
rättigheter:  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1325495/FULLTEXT01.pdf
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- 200930 Det saknas läkare på Lundströmska vilket leder till att 
många får vänta länge för att skickas vidare till rättsliga rådet 
och behandling. 

Lundströmmottagningen besökte samrådet och berättade att det är svårt 
för dem att rekrytera läkare. De har dock lyckats nu.  

- 200930 En internationell omvärldsanalys skulle behövas över 
hur situationen för Hbtqi-personer är i olika länder som tex 
Polen. 

Förslaget är att samrådsorganisationerna på ett kommande möte berättar vad 
de känner till om situationen för sina målgrupper i Europa.  

- 210325 En önskan om att rapporten om bemötande av 
transpersoner i primärvården lyfts på ett beredningsmöte. 

Rapporten har presenterats på ett beredningsmöte. 

- 210520 Västra Götalandsregionen borde i sina kontakter med 
kommunerna ta upp hur lärare inom svenska för invandrare 
jobbar med Hbtqi-frågor. 

Detta är inte helt enkelt eftersom svenska för invandrare är ett kommunalt 
ansvar men det skulle kunna tas upp genom hälso- och sjukvårdsnämnderna.  

- 210923 Lyfta till beredningen hur det ser ut för Hbtqi-personer 
i mindre kommuner. 

 
Detta är lyft till beredningen. Ett initiativärende har kommit om att 
beredningen skulle kunna stödja kommuner i att arbeta med mänskliga 
rättigheter genom SKR:s plattform.  

- 210923 Titta på hur föreningarna beter sig mot varann när 
beredning mänskliga rättigheter ger bidrag. Beredningen har 
ett uppföljningsansvar. 

Presidiet återkopplar att det är viktigt med gott ett bemötande och att 
föreningarna inte tävlar med varandra. Beredningens beslut om och 
uppföljning av ekonomiskt stöd grundar sig på de beslutade kriterierna. 
Presidiet bedömer inte att beredningen kan eller bör hindra föreningarna att 
framföra kritik mot varandra. 

- Det handlar inte om pengarna utan om hur föreningarna beter 
sig mot varandra.  
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- Det finns väll en policy för hur föreningar ska vara för att få 
bidrag? 

Ja det finns en policy för stöd till civila samhället. Den har reviderats och håller 
på att beslutas politiskt.  

 
- Det finns alltid en avundsjuka mellan föreningar kring vilka som får 

vilket bidrag. Handläggare ska ha koll på vilka som får vad.  

4.  Riktlinjer för verksamhetsstöd hbtqi, Vania Timback, avdelning social 
hållbarhet, Västra Götalandsregionen   
 
Beredning mänskliga rättigheter och regionstyrelsen stödjer verksamheter som 
arbetar med social hållbarhet med inriktning på mänskliga rättigheter. Ett av 
områdena är hbtqi inklusive Pride. På beredning folkhälsa och social hållbarhet 
kommer det finnas ett nytt stöd som är verksamhetsstöd. Riktlinjerna för 
verksamhetsstöden kommer uppdateras och synkroniseras mellan stöden för 
mänskliga rättigheter samt folkhälsa och social hållbarhet. De som kan ansöka 
är aktörer inom verksamhetsområde med regional relevans. Det finns riktlinjer 
inom verksamhetsstöd mänskliga rättigheter som ska uppdateras.  
 
När organisationer blir beviljade verksamhetsstöd skapas en överenskommelse 
utifrån mänskliga rättigheter och social hållbarhet inom fyra områden:  

- Samverkan 
 

- Kunskapsutveckling 
 

- Intressepolitiskt arbete 
 

- Utvecklingsfrågor 

Är det bra med överenskommelser? Ni kan återkomma med era synpunkter. 
Samrådet kan prata om överenskommelsen vid genomgång av anteckningarna 
vid kommande möte.  

15 februari 2022 ska ärendet beredas av beredning mänskliga rättigheter. 
Verksamhetsstöden utlyses efter det. Deadline kommer vara 31 mars.  
Under våren eller sommaren 2022 beslutas stöden av regionstyrelsen.  
Efter sommaren kommer föreningarna få information om de har tilldelats 
verksamhetsstöd eller inte.  

- Den nya regionstyrelsen tillträder under hösten 2022.  
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Det går att söka både verksamhetsstöd mänskliga rättigheter samt folkhälsa 
och social hållbarhet – men inte för samma aktivitet.  

Uppföljningarna fortsätter med både muntliga dialogmöten och skriftlig 
uppföljning.  

5.  Vad fokuserar respektive organisation på inför kommande valår?  
 
RFSL Sjuhärad har fokus på lokalpolitiken för att få upp hbtqi-frågorna på 
agendan lokalt och få in landsbygds- och rättighetsperspektivet. Vissa politiska 
partier vill samarbeta mer och genomföra aktiviteter gemensamt. Enkäter 
kommer också genomföras.  
 
FPES har ett övergripande fokus. I torsdags lades förslaget att juridiskt kön ska 
skiljas från processen för kirurgiska ingrepp. och FPES kommer arbeta för att 
det ska genomföras. FPES vill bevaka partiernas valprogram för att försäkra sig 
om att hbtqi-frågor lyfts. Föreningen är politiskt neutral men ser det som 
naturligt att bearbeta politiskt motstånd i transfrågor och hylla framgångar, 
oavsett från vilket håll de kommer.  
 
West Pride har pratat väldigt övergripande och nästa års tema för festivalen 
kommer vara demokrati ur ett hbtqi-perspektiv. De kommer fokusera på 
offentlig och kommunal sektor. West Pride kommer eventuellt anordna en 
politikerdebatt under Frihamnsdagarna nästa år.  
 
Homan har inget direkt politiskt fokus. Nyanlända behöver partier som hjälper 
hbtqi-personer. Asylrätten är hotad och SD påverkar mycket och många får 
bara tillfälliga asyltillstånd vilket påverkar medlemmarna negativt. Vissa partier 
står upp för asylrätten. Många som kommer till Homan har en trasig bakgrund 
men blir inte svenska medborgare. Integration är svår utan en framtidstro. 
Homan kanske kan påverka politikerna i denna fråga. hbtqi-personer skulle 
kunna komma hit till Sverige och få en frizon.  

- Sverige bryter mot asylrätten. 

 
Transammans väst försöker få till en ordentlig lokalavdelning och kommer ha 
någon sorts politisk påverkan. Kommer delta på West Pride och Reclaim Pride 
och ha aktiviteter året om i olika orter i Västra Götaland. Lokalavdelningen 
kommer täcka hela Västra Götaland och Halland. 
 
RFSL Göteborg har inte satt den politiska agendan ännu men kommer ha en 
politikerutfrågning under West Pride. Föreningen lägger sig inte i partipolitik.  
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RFSL riks har prioriterat vissa områden inför valet som skydd för demokratin, 
äldrefrågor med mera.  
 
Vi skulle kunna ta upp det politiska arbetet vid nästa samrådsmöte också.   

6.  Mål för social hållbarhet, Fredrik Carlsson, avdelning social hållbarhet, Västra 
Götalandsregionen 
 
Samrådet har varit med i att ta fram mål för social hållbarhet och nu försöker 
avdelningen få med målen i ledning och styrning. Målen sträcker sig till 2030.  
 
Målen grundas i de mänskliga rättigheterna. FN har tagit fram 17 
hållbarhetsmål som är odelbara och beroende av varandra. Jämlikhet, 
delaktighet och transparens ska genomsyra genomförandet av agenda 2030. 
Västra Götalandsregionen valde ut sex mål varav tre är för miljö och tre med 
koppling till social hållbarhet. Dessa är:  

1. God hälsa och välbefinnande 

2. Jämlikhet och lika rättigheter 

3. Tillit, trygghet och delaktighet 

Samråden kommer bland annat in i mål 3.3 om att främja medskapande och 
dialog men också i 2.2 identifiera och analysera orättfärdiga skillnader. 

Målen har tagits fram i dialog med kommuner, verksamheter, föreningar och 
samråden. Sju föreningar har svarat på remissen.  

- Vi valde att inte svara på remissen eftersom vi inte hade 
resurser för det men kunde vara med och påverka i samrådet.  

Mer information om målen och en film finns på: vgregion.se/hallbarhet. Vi kan 
göra skillnad om vi jobbar tillsammans.  

Faktorer som remissinstanserna uppgav behövs för att genomföra målen är 
engagemang från medarbetarna, långsiktigheten, kommunikation, kunskap, 
kompetens, resurser, samverkan, delaktighet och involvering av målgruppen 
och rättighetsbärarna. Målen ska styras och följas upp med tillitsbaserad 
styrning. Dialog med civila samhället behövs om vilka insatser som ska 
involveras.  

- Det som behövs för att nå målen är att utbilda alla i Västra 
Götaland. Exempelvis behöver alla anställda på olika 
förvaltningar utbildas, kanske på koncerndagar. Det behöver 
genomföras utbildningar överallt, även utanför Göteborg. 
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Obligatorisk utbildning om hbtqi skulle behövas så som 
utbildningar arrangeras om våld i nära relationer. ”education, 
education, education”. Summan för verksamhetsbidrag 
mänskliga rättigheter behöver även höjas.  

- Kompetenshöjning exempelvis på konferenser behövs och att målen 
inte bara förblir ett fint dokument. Lokal förankring behövs. Att lägga 
ner landsbygdskollektivtrafik samtidigt som gymnasielinjer läggs ner 
ute på landsbygden är ett problem. Det är ett stort Göteborgsfokus i 
regionens- och hbtqi-arbeten och personer utanför Göteborg glöms 
bort. Det är bra att se hur målen bryts ner för att se hur det finns med 
ett hbtqi-perspektiv.  

Det blir intressant att se när förvaltningarna tar upp hur de ska genomföra 
målen.  

- Utbildning behövs av den enskilde anställde om hbtqi och 
social hållbarhet. Men den enskilde på golvet kanske inte vill 
höra eller tycker det hörs för mycket om hbtqi och social 
hållbarhet. På apt är det bra att ta upp hbtqi för att 
medvetandegöra anställda. Social hållbarhet är så politiskt 
korrekt att ingen kan motsätta sig det men frågan är vad man 
gör mer konkret.  

- Vi kan bli bättre på att följa upp likabehandlingsplaner.  

Antidiskrimineringsbyrån väst är upphandlade och ska utbilda personal om lika 
rättigheter och möjligheter utifrån diskrimineringslagen.  

7.  Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträde 27 oktober, 
Sandra Daniel, Hanne Jensen 
 
Beredningen diskuterade målen för social hållbarhet.  
 
Det var även ett initiativärende om att stödja kommuner i att arbeta med 
mänskliga rättigheter genom SKR:s plattform. SKR har gjort en enkät till 
kommunerna.  
 
Beredningen fick även information om mänskliga rättighetsdagarna och 
rättighetsmånaden i Borås, som pågår nu. RFSL Sjuhärad besökte beredningen 
och berättade om sin verksamhet. Det var även återrapporteringar från olika 
evenemang och konferenser som frihamnsdagarna, demokratistugan och 
prideparaden. 

8.  Övriga frågor  
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Sammankallande 

 

Kontaktperson 

Beredningen för mänskliga rättigheter Maria Talja 

Västra Götalandsregionen Avdelning social hållbarhet 

Beredning för mänskliga rättigheter 

 

Datum för kommande samrådsmöten 

Samrådet bestämde att vårens möten kommer äga rum den 3 mars 10 – 15 
och 27 april 10 - 15  

 
- Migrationsverket skulle kunna bjudas in. 

 
- Hbtq-rådet bjuder in förvaltningar ibland.  

 
- Det kanske är dags att bjuda in kollektivtrafiken.  

- RFSL Sjuhärad kommer ha en fest i Borås dit alla ska bjudas in.  

Utvärdering av samrådsarbetet 

Samråden kommer utvärderas genom en enkät och fokusgruppsintervjuer. 
Därför hade det varit bra om detta kan genomföras vid kommande 
samrådsmöte. Utvärderingen kommer vara framåtsyftande och kommer leda 
till rekommendationer om hur samråd under kommande mandatperiod ska 
organiseras.  

9.  Är det några frågor som ska lyftas vidare till beredning mänskliga 
rättigheter? 
 
Ingen fråga skickades vidare.  

10.  Utcheckning, reflektion över dagens möte 
Intressant koppling mellan hbtqi och asyl, intressant och bra att diskutera, vore 
bra med längre fikapaus, får mer ut av att ses fysiskt, för lite tid, kul att ses, bra 
att ha gruppdiskussion då kommer en på vad en vill säga, bra diskussion om 
målen, skönt med fysiskt möte, mycket trevligt, trevligt att vara med och ska 
bli intressant att fortsätta, intressant och viktigt, det självklara är inte riktigt 
lika självklart längre, kul att ses fysiskt och intressant att höra vad som är på 
gång, bli knockad och lite matt av målen, roligt, pratar om viktiga frågor. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559

