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Förord 
RFSU är en partipolitiskt obunden 
medlemsorganisation som sedan 1933 arbetat för 
alla människors frihet att bestämma över sin kropp 
och sexualitet. En central del av vårt arbete är att 
granska hur de politiska partierna agerar i frågor 
om sexuella och reproduktiva rättigheter och 
synliggöra de krafter som motarbetar till exempel 
aborträtten, sexualundervisning och hbtq-
personers rättigheter.  

Under en längre tid har det varit tydligt för oss i 
RFSU och för våra partners runt om i världen att 
de högerextrema och nationalistiska rörelserna 
utgör ett av de främsta hoten mot människors rätt 

till sin kropp och sexualitet. Vi har därför på olika sätt arbetat med att belysa dessa 
rörelsers och partiers syn på sexualitet, familjen och jämställdhet. Vi menar att dessa 
krafter hotar frihet för många av oss att leva våra liv på våra egna villkor. 

Vår uppfattning är att det hot som den de högerextrema och nationalistiska rörelserna 
utgör blir alltför dåligt belyst i den allmänna debatten. RFSU har därför en viktig roll att 
synliggöra detta genom vårt folkbildnings- och opinionsarbete. Vi ser kunskap och 
engagemang som avgörande för att vi tillsammans ska vara många som står upp för alla 
människors rätt till sin kropp och sexualitet. 

I syfte att få en bred överblick över den politiska aktiviteten på det sexualpolitiska 
området bad vi researchföretaget Acta Publica att granska samtliga politiska partiers 
politiska aktiviteter i kommuner och regioner inom srhr, sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter under 2019. 

Sammanställningen visar att Sverigedemokraterna är det mest aktiva partiet i 
sexualpolitiska frågor i kommuner och regioner. De skiljer sig också tydligt från de övriga 
partierna genom att aktivt motarbeta insatser för jämställdhet och hbtq-personers 
rättigheter – och människors rätt till sin kropp och sexualitet. Vi är övertygade om att det 
är många som liksom vi kommer att bli förvånade över resultatet. Vi hoppas att vår 
rapport ska öka kännedomen om bland annat Sverigedemokraternas politik och vad som 
står på spel. Men också att de övriga partierna ska inse varför de behöver öka sitt 
engagemang för allas rätt till sin kropp och sin sexualitet. 
 
Hans Linde, förbundsordförande för RFSU   
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Inledning  
Under 2020 och 2021 är RFSU:s prioriterade politiska frågor, såväl nationellt 
som internationellt, sexualundervisning, abort och familjepolitik, sexualitet och 
rättigheter. Alla dessa frågor berörs av effekter av högerextrema, 
värdekonservativa, nationalistiska och anti-genus-ideologiska rörelsers och 
partiers agerande.  
 
Motståndet mot abort har ofta sin grund i religiös eller moralisk övertygelse eller i 
en vilja att befolkningen ska växa genom ökat barnafödande, ofta även i en 
kontext av nationalistiska mål om att “rätt” barn ska födas. Inte sällan möts dessa 
två övertygelser i en och samma grupp. Samma grupp står också för ett motstånd 
mot en mer inkluderande familjepolitik, vad gäller till exempel tillgång till 
assisterad befruktning för alla som behöver och reglering av alla typer av 
föräldraskap.  
 
Det finns också ett motstånd mot en kunskapsbaserad allsidig 
sexualundervisning från aktörer med samma ideologiska uppfattning. Motståndet 
i Sverige kan vara riktat mot sexualundervisning och vad den ska innehålla, men 
även mot att till exempel RFSU genomför sexualupplysning. Det har även 
förekommit ett ifrågasättande av genuspedagogiken i den allmänna debatten i 
Sverige, bland annat med tillmälen som “genusflum”. RFSU hyser farhågor om 
att framför allt det som handlar om hbtq-frågor och genusperspektiv kan komma 
att ifrågasättas och begränsas.  
 
Vi vill i vårt arbete också öka kännedomen om att den utveckling vi ser i Sverige 
med ett ökat motstånd mot till exempel transpersoners rättigheter inte är ett 
isolerat fenomen, utan en del av en internationell utveckling, som vi i Sverige inte 
är immuna mot.  
 
Det svenska politiska parti som tydligast driver en politik som är grundad i dessa 
värderingar och ideologier är Sverigedemokraterna. I vårt arbete ingår därför att 
belysa just detta. RFSU har en längre tid följt utvecklingen såväl nationellt, som i 
regioner och kommuner. På nationell nivå har RFSU genom konsulter kartlagt 
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Sverigedemokraternas politiska aktiviteter framförallt genom motioner i 
riksdagen. På lokal nivå har RFSU efter kommun- och landstingsvalen 2018 
sammanställt SD:s inflytande i olika kommuner och regioner. Vårt uppdrag blir 
allt viktigare i takt med att stödet för SD ökar, och andra partier på lokal nivå har 
inlett samarbeten med partiet i olika former. Valresultaten nationellt, lokal och 
regionalt 2018 innebar stora framgångar för SD och de ingår nu i styret för flera 
kommuner i Sverige. 
 
I princip alla RFSU:s frågor berörs av utvecklingen på det här området och beslut 
om våra frågor fattas på alla politiska nivåer. I kommuner fattas till exempel 
beslut om sexualupplysning, ungdomsmottagningar, hbtq-verksamheter och 
bidragsfördelning till organisationer. I regioner fattas också beslut om 
ungdomsmottagningar, men även om till exempel preventivmedelssubventioner, 
tillgång till könsbekräftande vård, assisterad befruktning och tillgång till abort för 
alla som behöver. På nationell nivå finns frågor som till exempel lagstiftning på 
det familjepolitiska området, förändring av könstillhörighetslagen, utformning av 
direktiv för lärares kompetens gällande sexualundervisningen, samt 
abortlagstiftningen.  
 
Den här rapporten är framtagen i syfte att få en övergripande bild över svenska 
partiers agerande lokalt under 2019 i hbtq-politiska frågor, samt frågor som rör 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.  
 
Resultaten visar att vårt fokus på Sverigedemokraterna inte är omotiverat – de är 
det parti som har det överlägset största engagemanget i att driva på utvecklingen 
åt ett från vårt perspektiv negativt håll. Rapporten visar också att andra partier 
ibland intar liknande ståndpunkter som Sverigedemokraterna, och också att 
övriga partier ofta är mycket frånvarande inom våra frågor, även om partiet på 
nationell nivå har ett starkt engagemang i att driva på åt ett positivt håll – för 
ökade hbtq-rättigheter och för ökade rättigheter inom sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter.  
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Metod, material och avgränsning 
Acta Publica har begärt hem samtliga protokoll från kommunstyrelser (KS) och 
kommunfullmäktige (KF) samt i vissa fall protokoll från olika nämnder. Hur den 
kommunala organisationen ser ut varierar stort, men KS och KF finns i samtliga 
kommuner, och det är i dessa som de väsentliga politiska besluten fattas – 
framför allt budgeten för hela kommunen. 
 
I en del kommuner är protokollen mycket kortfattade, i princip endast 
beslutsprotokoll. I en del kommuner finns även alla handlingar till de ärenden 
som det beslutats om. Också i kommuner med kortfattade protokoll finns 
reservationer noterade och vad reservationerna omfattar – vilket kan ge 
information om vilka skiljepunkter som finns mellan partierna, framför allt 
avseende budgetbeslut. Vad gäller budgeten så kan man nästan alltid finna 
utförlig information om de olika budgetförslagen.  
 
En annan viktig informationskälla är de olika partiernas motioner samt 
medborgarförslag. Här har Acta Publica gått igenom samtliga motioner och 
medborgarförslag samt behandlingen av dem under 2019 i kommunerna. 
Motioner och medborgarförslag finns så gott som alltid att läsa i sin helhet. Tiden 
från att en motion anmäls till att den är färdigbehandlad är lång – vilket innebär 
att en intressant motion som läggs under 2019 kanske inte har blivit 
färdigbehandlad samma år.  
 
En annan viktig källa till information är de frågor som politikerna ställer i 
samband med möten i fullmäktige. Frågorna finns ofta återgivna mer eller 
mindre i sin helhet, men svaren redovisas ofta inte i protokollen. Här har Acta 
Publica vänt sig till kommunen för att få in mer information. 
  
Förutom genomgången av protokoll har Acta Publica även sökt på partiernas 
hemsidor, där det ofta går att finna deras visioner, program eller liknande för 
respektive kommun. Även sökningar på nätet med olika nyckelord 
(genuspedagogik, Pride, RFSL, kvinnojour med mera) i kombination med 
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kommunens namn har gjorts för att finna eventuella nyheter och mer 
information.  
 
De dokument som har relevans för de ämnen som RFSU är intresserade av har 
kategoriserats med metadata som kommun, källa, datum och diarienummer. De 
har också försetts med en kortare sammanfattning, vilka är inkluderade i denna 
rapport. Förutom detta har allt källmaterial också sammanställts kommunvis i 
mappar, som RFSU har digitalt.  
 
Data har analyserats utifrån ett antal parametrar. Acta Publica har sammanställt 
statistiska data utifrån politisk aktivitet/kommun, samt undersökt i vilken grad 
de olika politiska partierna har varit aktiva i frågorna. En statistisk 
sammanställning av vilka frågor som har varit mest frekventa och en närmare 
undersökning Sverigedemokraternas engagemang i dessa frågor har också gjorts.  
 
Det bör framhållas när det gäller analysdelen att det statistiska underlaget är 
relativt sett litet, med vidhäftande problematik avseende signifikans och validitet. 
Eftersom antalet motioner, remisser och så vidare är relativt få har allt material 
sammanställts i analysen som en ”politisk aktivitet”.  
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Analys av materialet  

Förekomst av aktuella frågor på lokal politisk nivå 

I 140 av Sveriges 290 kommuner förekommer under år 2019 politisk aktivitet 
kopplad till SRHR-frågor.  

 
Följande kommuner har 
förekomster: Ale, Arvika, 
Askersund, Bengtsfors, Bjurholm, 
Bollnäs, Borås, Botkyrka, Burlöv, 
Båstad, Danderyd, Degerfors, 
Eksjö, Emmaboda, Enköping, 
Eskilstuna, Eslöv, Fagersta, 
Falkenberg, Filipstad, Finspång, 
Forshaga, Färgelanda, Gislaved, 
Gnesta, Grästorp, Gullspång, 
Gävle, Göteborg, Habo, 
Hallstahammar, Halmstad, 
Hammarö, Haninge, Hedemora, 

Helsingborg, Hjo, Hofors, Huddinge, Hudiksvall, Hylte, Håbo, Hällefors, 
Härjedalen, Härnösand, Hässleholm, Järfälla, Jönköping, Karlshamn, 
Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kil, Kiruna, Knivsta, Kristianstad, Krokom, 
Kungsbacka, Köping, Lekeberg, Leksand, Lessebo, Lidingö, Lidköping, Lilla Edet, 
Linköping, Ljungby, Ljusdal, Luleå, Lund, Malmö, Mariestad, Mjölby, Mora, 
Motala, Munkedal, Munkfors, Mölndal, Mörbylånga, Nacka, Nordanstig, 
Norrköping, Norrtälje, Nybro, Nynäshamn, Nässjö, Orust, Ovanåker, Oxelösund, 
Partille, Piteå, Ragunda, Rättvik, Sala, Sandviken, Simrishamn, Skara, Skellefteå, 
Skurup, Skövde, Smedjebacken, Sollentuna, Solna, Stenungssund, Stockholm 
stad, Storfors, Strängnäs, Strömstad, Sundbyberg, Sundsvall, Svalöv, Svenljunga, 
Säter, Sölvesborg, Tanum, Timrå, Tomelilla, Torsås, Tranemo, Tranås, 
Trollhättan, Täby, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Upplands Bro, Upplands 
Väsby, Uppsala, Varberg, Vimmerby, Värmdö, Värnamo, Västerås, Växjö, Ånge, 
Årjäng, Älmhult, Örebro och Österåker. 
 

Förekomst
48%

Ej 
förekomst

52%

Förekomst av sexualpolitiska 
frågor i  kommunerna 2019

Förekomst Ej förekomst
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Frekvens av aktuella frågor på politisk nivå 

Sammanlagt finns 321 förekomster av dessa frågor i det granskade materialet. 
Bland de 140 kommuner som har förekomst av frågor finns stora skillnader när 
det gäller antal förekomster.  
 
Flest förekomster har stora kommuner som Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Uppsala. Andra kommuner med hög förekomst är Eskilstuna, Haninge, Borås, 
Sölvesborg och Örebro. I de flesta andra fall handlar det enbart om en förekomst 
per kommun.  
 
Den gemensamma nämnaren för de mindre kommunerna med hög förekomst är 
att Sverigedemokraterna har varit etablerade länge och har gedigen vana och 
erfarenhet av kommunpolitik. Till exempel fick Sverigedemokraterna sina första 
mandat i Haninge och Sölvesborg redan 1998. Anledningen till att det faktum att 
Sverigedemokraternas starka etablering får inverkan på förekomsten av politisk 
aktivitet inom srhr- och hbtq-området är alltså att de är det parti som är allra 
mest aktiva. Se vidare nedan.  
 
Sölvesborg ses också som en pilotkommun och ett ”skyltfönster” för 
Sverigedemokraterna då de tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna 
och det lokala partiet Sölvesborg och Lister under den gemensamma 
beteckningen Samstyret har den politiska majoriteten i kommunen. Sölvesborg 
har för Sverigedemokraterna blivit den kommun som ska visa vägen för övriga 
och de motioner som läggs där ger ofta eko i andra kommuner.  
 

Mest aktiva partier 

En tredjedel av alla frågor som kan knytas till ett specifikt parti har 
Sverigedemokraterna som upphovspart. Partiet är synligen aktivt inom dessa 
frågor, såväl med egna motioner som reservationer till av andra politiska partier 
föreslagna beslut.  
 
Vänsterpartiet är det näst mest aktiva partiet. Genomgående har dock de båda 
partierna rakt motsatt inställning till frågorna.  
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Vänsterpartiet lyfter exempelvis fram hbtq-frågor, genus- och 
jämställdhetsfrågor. Detta är förslag som Sverigedemokraterna vid flera tillfällen 
har motsatt sig, exempelvis när det gäller hbtq-certifiering och genuspedagogik. 
Ett annat exempel är att medan Sverigedemokraterna till exempel aktivt vill 
minska stöd till föreningar som är verksamma inom intresseområdet, vill 
Vänsterpartiet istället öka stödet.   
 
Därtill finns en tradition sedan länge inom Vänsterpartiet att partiet aktivt ska 
bemöta Sverigedemokraternas motioner.  
 
Beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelser, medborgarförslag och så 
vidare finns inte redovisade nedan då dessa inte kan knytas till ett specifikt 
politiskt parti. Ej heller har noterats förekomst av åtta förslag som haft flera 
partier tillsammans som upphovsmän.  
 

SD
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V
18%

S
17%

M 
10%

L
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MP
5%

C
4%

KD
4%

Politiska partiernas 
aktivitet
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Vilka frågor engagerar de politiska aktörerna?  

 
De frågor inom ämnesområdet som engagerar mest runtom i landet är arbete för 
att motverka hedersrelaterat våld- och förtryck, jämställdhetsarbete, hbtq-
certifiering och bidrag och stöd till föreningar verksamma inom intresseområdet.  
 
Kategorin övrigt domineras av tre frågor. Det handlar bland annat om olika 
förslag eller inspel kring arbetet för att motverka våld i nära relationer. Utöver det 
är frågan om att installera någon form av porrfilter på kommunens 
internetnätverk återkommande och det är även frågan om att ansluta kommunala 

Övrigt
33%

Hedersrelaterat 
våld och förtryck

18%
HBTQ certifiering 

etc
13%

Jämställdhetsarbe
te

10%

Bidrag föreningar
7%

Genuspedagogik i 
barnomsorg

6%

Regnbågsflagga
6%

Sexualundervisning
3%

Pride
3%

Aborter
1%

De vanligaste politiska frågorna
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bostadsbolag till initiativet Huskurage1. I övrigt handlar det om allt från 
könsneutral skyltning av omklädningsrum till feministiskt självförsvar. 
 

Sverigedemokraternas viktigaste politiska frågor på området 

Sverigedemokraterna är det parti som är mest engagerat i srhr-frågor. 
Engagemanget är som visats nästan dubbelt så stort som Vänsterpartiets, som är 
det näst mest engagerade politiska partiet.  
 
Sammanställningen visar också att Sverigedemokraterna är betydligt mer aktiva 
på de platser i landet där partiet har ett större folkligt stöd. Utanför sina 
”pilotkommuner” framstår Sverigedemokraterna som något mer passiva. Det är 
dock fortfarande samma frågor de engagerar sig mest i. Övriga partier är å sin 

 
1 http://huskurage.se 
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sida mindre aktiva där Sverigedemokraterna är som mest aktiva. Orsakerna till 
detta är från RFSU:s perspektiv värt att bevaka och analysera vidare.  
 
De frågor som har föranlett mest lokal politisk aktivitet från Sverigedemokraterna 
är genuspedagogik i förskolan, frågor kopplade till ett hedersbegrepp, bidrag till 
föreningar, hbtq-kompetens/certifiering, regnbågsflaggan, Pride, aborter och 
slöjförbud.  
 
För Sverigedemokraterna har frågor kring sexuell läggning och genuspolitiska 
frågor varit profilfrågor under många år. Exempelvis har partiet historiskt slagit 
fast att det ställer sig negativt till ”förhärligandet av den homosexuella livsstilen”2 
och vill se en avveckling ”av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och 
annan verksamhet där staten, med utgångspunkt i mycket svagt vetenskapligt 
förankrade politiska teorier, försöker experimentera med, eller ändra på, våra 
barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.”3   
 
Högt uppsatta och tongivande medlemmar i Sverigedemokraterna har också 
attackerat exempelvis Prideparaden. 2007 skrev dåvarande partisekreterare 
Björn Söder följande om Stockholm Pride: ”Kulmen på årets perversiteter under 
Stockholm Pride nåddes på lördagen då Prideparaden ägde rum”4. 
 
Detta är frågor som lever kvar inom partiet, främst lokalt, även om partiet idag 
centralt gärna vill ses som mer nyanserat och företräda en mjukare linje.  
 

Sverigedemokraternas andel av de stora SRHR-frågorna  

När de frågor som engagerat Sverigedemokraterna mest jämförs med den totala 
mängden politisk aktivitet i dessa frågor framträder några intressanta mönster.  
 
I frågor som slöjförbud, aborter och genuspedagogik i förskolan är 
Sverigedemokraterna i det närmaste helt dominerande när det gäller lokal 
politisk aktivitet.  

 
2 Sverigedemokraternas partiprogram 1999. 
3 Motion 2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl 
4 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/l1nya9/hat-attacken-mot-sveriges-homosexuella 
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Sverigedemokraterna är det parti som ingår i den här undersökningen som sedan 
1980-talet har profilerat sig som mest restriktivt gällande abortfrågor. De har 
historiskt sett motsatt sig nuvarande abortlagstiftning. När partiet lanserades 
ville det ha ett förbud mot aborter förutom vid extrema undantag:  

”Sverigedemokraterna anser att aborter i den här omfattningen 

inte bör accepteras av ett civiliserat samhälle. Självfallet finns 

det situationer där abort är en nödvändig åtgärd.  Graviditet som 

en följd av våldtäkt och medicinska skäl är exempel på goda skäl 

för att utföra en abort. Kopplingen mellan abortönskemål och 

adoptionsbehov bör utredas för att komma till rätta med 

onaturliga inslag i befolkningspolitiken.”5 

Under åren har partiet reviderat sin syn på aborter och 1999 justerades 
uppfattningen om totalförbud. Istället bestämdes att man skulle arbeta för att 
sänka gränsen för abort till tolfte havandeskapsveckan. 
 

 
5 Sverigedemokraternas partiprogram 1989. 
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”Sexualiteten är något mycket fint som framtidens ungdomar 

måste lära sig att handskas ansvarsfullt med. 

Sverigedemokraterna vill verka för att aborter efter tolfte 

havandeskapsveckan förbjöds, såvida medicinska skäl för abort 

ej föreligger. Samtidigt som möjligheten till adoption av barn 

med ursprung utanför Europa skall upphöra, skall nationell 

adoption ge icke önskade barn en chans till en sund uppväxt. 

Barn och ungdomar som redan kommit till Sverige genom icke-

europeisk adoption skall få särskilt stöd i skolorna om de utsätts 

för mobbning.”6 

I oktober 2019 ändrade sig Sverigedemokraterna återigen i abortfrågan och 
ställde sig bakom den rådande lagstiftningen7.   
 
En uppenbar förklaring till att Sverigedemokraterna lokalt har engagerat sig i 
abortfrågor är alltså att partiet under de första 30 åren har verkat för en ny 
lagstiftning med skärpta abortkrav och det var först i slutet av 2019 som partiet 
ändrade uppfattning. Det är inte oväntat att det lokalt kan finnas krafter som 
sympatiserar med tidigare linjer.  
  

 
6 Sverigedemokraternas partiprogram 1999. 
7 https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/OpXnaV/akessons-drag--sa-ska-han-hindra-s-attackerna 
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Bilaga – sammanställning av materialet per 

kommun/region 
Allt material är sammanställt kommunvis, med angivande av politisk aktör, typ 
av dokument samt datum. Vidare har en kort ärendebeskrivning sammanfattats 
av Acta Publica.  
 

Ale kommun 

Liberalerna, interpellation till kommunstyrelsens ordförande (M), 
2019-09-10, samt svar från kommunstyrelsens ordförande (M), 2019-
20-23 (KS 2019-36) 
L vill se att en handlingsplan mot hedersförtryck upprättas, att det genomförs en 
kartläggning av hur utbredd hederskultur är bland unga och i kommunen och att 
det beslutas om att medarbetare i berörda förvaltningar ska utbildas ”för att öka 
kunskapen och skapa samsyn”. I svar från kommunstyrelsens ordförande 
framhålls att kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom 
arbetet mot våld i nära relationer är en integrerad del av kommunens olika 
verksamheter. Det konstateras också att det samtidigt finns ett politiskt uppdrag i 
verksamhetsplan och budget för år 2019 med att starta upp ett arbete som 
resulterar i en gemensam bild av hur hedersförtryck ska bemötas i kommunen. 
 

Arvika kommun 

Socialdemokraterna, svar på interpellation, 2019-01-28, KS 2018/25-
101 
Kommunalrådet Peter Söderström (S) uppger i svar på en interpellation från L 
från 2018 om huruvida kommunen har en handlingsplan mot hedersförtryck, att 
Lärande och stöd/Individ och familjeomsorgen har rutiner för ärenden relaterade 
till hedersförtryck. Av svaret framgår även att kommunförvaltningen har avvaktat 
direktiv från länsstyrelsen i fråga om en handlingsplan. 
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Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-02-25, KS 
2017/522-009 
KF konstaterar i beslut att ett arbete med att implementera ”Huskurage” i Arvika 
Fastighets AB:s bostadsbestånd har inletts. Anslag med information om hur man 
agerar vid oro för våld kommer att sättas upp i trapphus. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-03-25, KS 
2018/1608-009 
KF beslutar att skyltningen för ett särskilt omklädningsrum på badhuset i Arvika 
ska förtydligas för att det tydligare ska framgå att det både är 
tillgänglighetsanpassat och könsneutralt. Beslutet är ett svar på en motion från V 
från 2018 om att ett särskilt, könsneutralt omklädningsrum borde byggas på 
badhuset. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-28, KS 
2018/1397-008 
Som svar på ett medborgarförslag om att kommunen bör genomföra ett antal 
åtgärder i syfte att bättre förebygga, upptäcka och motverka sexuella trakasserier, 
sexuellt våld och våld i nära relationer, konstateras att kommunens personal 
utbildas i frågorna, samt samverkar med andra regioner och olika organisationer. 
Det konstateras även att Individ och familjeomsorgen även har i uppdrag att 
arbeta med förövare, och att kommunen har anställt en 
jämställdshetssamordnare.  
 

Askersunds kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-09-30, 19KS26 
Kommunfullmäktige beslutar att anta en policy gällande våld i nära relationer. 
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Bengtsfors kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-02-04, KSN 
2018-000097 
KF beslutar, utifrån en motion från KD från 2018, att ge Bengtsforshus AB i 
uppdrag att ansluta sig till metoden Huskurage, samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att verka för att andra bostadsföretag ansluter sig. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-09-04, KSN 
2019-000372 
KF beslutar att avslå en motion från V om att införa feministiskt självförsvar på 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor. Avslaget motiveras med hänsyn till 
skolornas arbete med diskriminering och kränkande behandling och att det kan 
anses vara problematiskt att i skolan rikta insatser till enbart flickor/kvinnor. 
 

Bjurholms kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-28, KS18-276 
101 
Kommunfullmäktige beslutar, efter en motion från 2018 som till synes kommit 
från S, att inte fatta beslut om hbtq-certifiering för kommunen.  
 

Bollnäs kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-02-25, 2019-
00105 Dpl 130 
En kommunfullmäktigeledamot från L har ställt en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande om huruvida det i kommunen finns en strategi för att bekämpa våld 
och förtryck utifrån hederskultur. Av beslutat framgår att kommunstyrelsens 
ordförande, som representerar C, har besvarat frågan och att svaret ska ha 
bifogats till protokollet. Svar saknas. Bland våra filer. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-04-29, 2019-
00187 Dpl 761 
Samma här: interpellation där svaret ska finnas som bilaga. Bilaga finns inte i 
våra filer. 
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Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll 2019-09-30, 2019-
00322 Dpl 100 
Efter motion från V om att hbtq-certifiera åtminstone tre kommunala 
verksamheter och att utvärdera certifieringen när den är genomförd, beslutar KF 
om att remittera motionen till kommunstyrelsen, åter kommunfullmäktige senast 
maj 2020. 
 

Borås kommun 

Sverigedemokraterna, motion 2018-02-22 samt svar (KS 2018-00164) 
2019-12-17. #respektmetoo   
Sverigedemokraterna vill att Borås stad genomför en kampanj utifrån metoo, 
förslagsvis kallad #respektmetoo. Motionen avslås.  
 
Sverigedemokraterna, Budget 2020, 2019-10-30. 
Enligt ett av Sverigedemokraternas budgetyrkanden ska förskolenämnden 
uppdras att förtydliga den kommunala definitionen och tillämpningen av 
genuspedagogik. Yrkandet avslås.  
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-20, 2019-11-
21, 2019-11-29. 
Vänsterpartiet vill att förskolenämnden kontinuerligt fortbildar sin personal i 
genuspedagogik. Tilläggsyrkandet avslås.  
 
Grundskolenämnden, skrivelse (2019-00015 3.5.4.0), 2019-03-26. 
Grundskolenämnden mottar en så kallad e-petition om att bland annat 
kompetensutveckla samtliga lärare i sexualundervisning om samtyckeslagen, 
normkritik, könsidentiteter, våld i nära relationer, sextrakasserier och 
hedersrelaterat våld. Förvaltningen kommer ta upp frågan på en 
kvalitetskonferens för förvaltningens rektorer. 
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Botkyrka kommun 

Sverigedemokraterna, skrivelsen ”Vår politik 2019”.  
SD vill ha en barnomsorg fri från genuspedagogik i kommunen. Detta framgår av 
en skrivelse från 2019 om vilken politik partiet vill genomföra.  
 
”SD-politiker sitter kvar trots homofobiskt inlägg”. Artikel från Mitti 
Botkyrka-Salem 2019-08-15. 
SD-politikern Micael Lejon, ersättare i kultur- och fritidsnämnden, får behålla sin 
plats efter att ha retweetat ett homofobiskt inlägg från sajten Granskning Sverige. 
Inlägget gjordes i samband med ÖB:s deltagande i Pride-festivalen.  
 

Burlövs kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-01-07, KS 
2018:848-804 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå en ansökan från Malmö mot diskriminering 
om 50 000 kr för verksamhetsåret 2019. Det saknas motivering men i 
ärendebeskrivningen där förslag till beslut återfinns föreslås att avslå med 
hänvisning till att föreningen inte följer kommunens ”Bestämmelsers för 
föreningsbidrag”.  
 

Båstads kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-09-11, KS 
000612/2015 – 900 
I ett svar på ett medborgarförslag från 2015, där det föreslås att ett antal specifika 
nämnder och kommunstyrelsen ska verka för hbtq-certifiering av vissa och i 
förlängningen samtliga kommunala verksamheter, konstateras att 
förslagsställarens intentioner är i linje med kommunens värdegrund. Det 
konstateras därefter att kommunen arbetar på olika sätt med att öka personalens 
medvetande om hbtq och att förbättra personalens bemötande utifrån hbtq-
perspektivet. Mot bakgrund av kommunens pågående arbete anses 
medborgarförslaget besvarat.  
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Danderyds kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-09-23, KS 
2018/0466 
I en motion från SD från 2018 föreslås att kommunen avstår från att ta ställning 
för ”politiserade och exkluderande organisationer som Pride”. Motionen har 
föranletts av att en regnbågsflagga hissats på Djursholms slott under Stockholms 
Pridefestival 2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle 
avslå motionen, samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en flaggpolicy. 
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.  
 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-06-03, 00075-2019 
Kommunstyrelsen godkänner ett program för förebyggande insatser gällande 
våld i nära relationer och skickar vidare till kommunfullmäktige för att anta. 
 
Sverigedemokraterna, motion, 2019-11-19, KS 260-2019/1 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår SD att det införs ett förbud mot 
”muslimsk slöja” i kommunens för- och grundskolor, som ska gälla båda elever 
och lärare. 
 

Eksjö kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-02-28, KLK 
2019/64 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera en motion från S om att kommunen 
bör ta fram en sektorsövergripande handlingsplan gällande hedersrelaterat våld 
och förtryck till kommunstyrelsen med återredovisning senast 2019-09-26. 
Motionen från S inkluderar även förslag på andra åtgärder gällande 
hedersrelaterat våld och förtryck så som utbildning för relevant personal inom 
kommunen. 
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Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-03-05, 2018-
KLK0041 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska stå bakom initiativet 
”Kärleksveckan” som kommer arrangeras i augusti 2019 och att kommunen i 
samarbete med Region Jönköping ska anordna en föreläsning inom hbtq och 
normkritik. ”Kärleksveckan” anordnas under Eksjö Stadsfest och under veckan 
kommer det anordnas föreläsningar och aktiviteter med fokus på hbtq, 
normkritik och jämställdhet. Besluter grundar sig i ett medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-24, KLK 
2019/64 
Av protokollet framgår att kommunstyrelsen 2019-10-01 beslutade att en 
sektorsövergripande handlingsplan med rutiner mot hedersrelaterat våld och 
förtryck ska tas fram. Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen från S 
gällande saken ska anses besvarad. 
 

Emmaboda kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-02-25, 
KS/2019:33 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. 
Sverigedemokraterna yrkade att deklarationen inte skulle antas med hänvisning 
till lydelserna om ”tvingad kvotering i dokumentet under 3:e principen sidan 7” 
och att kommunen istället skulle arbeta fram en egen deklaration. 
 

Enköpings kommun 

Vänsterpartiet, Budgetförslag, 2019-06-10.  
Vänsterpartiet vill inrätta ett politiskt jämställdhetsutskott i kommunen från 
2021. Partiet vill också kommunens stöd till kvinnojouren ökar.  
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Eskilstuna kommun 

Liberalerna, interpellation (KSKF/2018:476) 2019-02-14 samt svar, 
2019-03-21. Krossa hedersförtrycket. 
Liberalerna vill veta om majoriteten avser att ta fram en handlingsplan och 
kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt interpellationssvaret har 
majoriteten avsatt resurser för en samordnare, samtidigt som ett uppdrag om att 
ta fram kartläggningsförslag lagts fram.  
 
Vänsterpartiet, motion, 2019-02-11. Svar (KSKF/2019:56), 2019-09-
19. Freda det offentliga rummet från sexism, rasism och spelreklam.  
Vänsterpartiet vill ta fram etiska riktlinjer för utomhusreklam på kommunens 
mark där man tydliggör att sexism, rasism och spelreklam inte får förekomma.  
 
Miljöpartiet interpellation/motion (KSKF/2019:227 samt 
KSKF/2019:226) 2019-05-14 och 2019-05-15 samt svar 2019-11-05.  
Miljöpartiet vill veta vilket förebyggande arbete kommunen gör för att stoppa 
män och pojkars våld mot kvinnor och hur man jobbar med de som redan varit 
våldsamma. MP motionerar även om bland annat att alla elever i gymnasiet ska 
gå en utbildning om mäns våld mot kvinnor.  
 
Vänsterpartiet, nämndinitiativ (KSKF/2019:333) 2019-10-08 samt 
motion, 2019-10-21. Hissa Prideflaggan.  
Vänsterpartiet vill att Prideflaggan ska hissas vid stadshuset den första helgfria 
fredagen varje månad. Nämndinitiativet avslås medhänvisning till att det inte är 
kommunstyrelsens ansvarsområde. V motionerar senare i frågan.  
 
Sverigedemokraterna, interpellation, 2019-12-12. Granskning av 
Socialdemokraternas jämställdhetsarbete del 1 och 2.  
Sverigedemokraterna vill se en uppföljning av de förslag från 
jämställdhetsberedningen som klubbats av kommunstyrelsen. SD kan inte heller 
se att det klubbade förslaget om att kartlägga hederskulturen kommer att 
genomföras, och vill veta när en ny kvinnofridsamordnare kommer att tillsättas.  
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Sverigedemokraterna, Årsplan 2020.  
Sverigedemokraterna vill att genuspedagogiken ska avvecklas. Förslaget finns 
inte med i den kompletterande årsplan som SD presenterade vid 
novembersammanträdet 2019-11-21.  
 
Miljöpartiet, Årsplan 2020.  
Miljöpartiet vill bland annat att alla verksamhetsområden ska ha en budget med 
genusperspektiv, att kommunen ska ”aktivt motarbeta negativa 
maskulinitetsnormer” och prioritera införande av en kvalitativ sex- och 
samlevnadsundervisning. MP vill även att all kommunanställd personal ska ha en 
säkerställd kompetens inom hbtq+.  
 

Eslövs kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-02-05, 
KS.2018.0693 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en revidering av Handlingsplan mot 
våld i nära relationer. Revideringen innebär mer fokus på förebyggande arbetet, 
fokus på förbättrad kunskap och metodutveckling genom att kartlägga 
omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck, förbättring angående skydd 
och stöd för våldsutsatta och barn genom fortbildning till yrkesverksamma inom 
bland annat socialtjänsten och att även digitalt våld ingår. En företrädare för 
Sverigedemokraterna begärde och medgavs att en protokollsanteckning 
lämnades. I anteckningen framgår att SD anser att riktlinjerna mot våld i nära 
relationer är ”skrivna utifrån ett vinklat och ideologiskt perspektiv”. Det påpekas 
även att forskning visar att män som är offer för en våldsam kvinna har svårt att 
få hjälp på grund av ”feministiska föreställningar om vem som är offer och vem 
som är förövare”. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-04-29, 
KS.2019.0226/KS.2019.0229/KS.2019.0232 
En motion från Miljöpartiet om att kommunen ska erbjuda feministiskt 
självförsvar samt utbildning i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på 
våld mot kvinnor till tjejer respektive killar i mellan-, högstadie- och 
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gymnasieskolor remitteras till Barn- och familjenämnden för besvarande senast 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avvisa en motion från Miljöpartiet om att 
anställa en jämställdhetsstrateg inom kommunen eftersom funktionen redan 
finns. 
 
En motion från Miljöpartiet om att kommunen ska erkänna och införa ett tredje 
kön remitteras till kommunstyrelsen för besvarande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020. 
 

Fagersta kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, sammanträdesprotokoll, 
2018/0204 
I ett svar på en motion från Liberalerna om integration- och jämställhetsarbete i 
förskolorna anges att styrdokument gällande jämställdhet är väl implementerat 
hos medarbetarna i verksamheten och att fortbildning gällande hedersrelaterat 
våld och förtryck sker kontinuerligt och utifrån verksamhetens behov.  
 

Falkenbergs kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-01-29, KS 
2018/153 
Kommunfullmäktige beslutar att uppmana samtliga nämnder, bolag och 
Räddningstjänst Väst att tillse att all personal får utbildning om tecken på 
sexualiserat våld och våld i nära relationer och att uppdra kommunstyrelsen att ta 
fram underlag för utbildning inom jämställdhet. Besluten grundar sig i en motion 
från Vänsterpartiet. Kommunfullmäktige beslutar också att avslå förslag i samma 
motion från V om att företag som kommunen upphandlar tjänster av ska kunna 
uppvisa att de utbildat sin personal sexualiserat våld och våld i nära relationer 
samt jämställdhet inom arbetslivet.  
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Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-06-11, KS 2019/25 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att uppdra 
servicenämnden att utöka befintlig brandvägg med ett filter (eller annan teknisk 
lösning) som förhindrar trafik med pornografiskt innehåll på kommunens nät 
samt att filtret anpassas så att det inom verksamheter med användare under 18 år 
inte är möjligt överhuvudtaget att komma in på sidor med pornografiskt innehåll. 
Beslutet innefattar även att servicenämnden uppdras att i samband med 
införandet ta fram riktlinjer för filtret (eller den alternativa tekniska lösningen).  
Förslaget från kommunstyrelsen grundar sig i ett medborgarförslag om porrfilter 
i kommunens digitala miljöer och en införandet av en porrfri policy. Miljöpartiet 
yrkade om avslag. 
 

Filipstads kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-03-20, 2018/102 
I ett svar på en motion från Moderaterna om kommunens jämställdhetsarbete 
och dess utvärdering anger kommunchefen att det finns ett pågående arbete med 
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män genom förvaltningens 
mångfaldsarbete. Arbetsutskottet beslutar därmed att motionen är besvarad och 
kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige att med förvaltningens 
förslag till svar anse motionen besvarad. 
 

Finspångs kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-02-27, 
KS.2019.0206 
I en interpellation från Vänsterpartiet ställd till Socialdemokraterna ställs ett 
antal frågor gällande våldsbekämpning i nära relationer och särskilt möjligheten 
att upptäcka och anmäla våld. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen 
tas upp för debatt på kommunfullmäktiges möte 24 april 2019. 
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Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-04-24, 
KS.2019.0206 
I ett svar på interpellationen från V gällande våldsbekämpning i nära relationer 
lyfts ett antal punkter upp. Bland annat nämns att ett nytt samverkansavtal 
mellan kommun, region och polis är under framtagande.  
 

Forshaga kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-06-18, KS 
2019/137 
Beslut om att en motion från Moderaterna där det föreslås att kommunen ska 
upprätta en policy kring sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ska 
remitteras till kommunstyrelsen. 
 

Färgelanda kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-19, KS 
2019/129 
Kommunfullmäktige beslutar om att avslå en motion från Vänsterpartiet om att 
kommunen bör uppmärksamma ”Orange day” – en dag när mäns våld mot 
kvinnor uppmärksammas. Som motivering anges att det finns ett stort antal 
dagar under året som kan kopplas till specifika ändamål och det ifrågasätts var 
kommunen ska sätta gränsen för vilka av dessa som ska uppmärksammas. 
 

Gislaveds kommun 

Socialdemokraterna, motion, 2019-02-12 
Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen inleder ett arbete för att 
kartlägga i vilken grad hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i 
kommunen, samt att upprätta en handlingsplan om detsamma och att utbilda 
relevant personal kring frågan. 
 

Gnesta kommun 

Motioner, Feministiskt Initiativ, 2019-03-05, KS.2019.75, KS.2019.76 
Motioner från FI om att kommunen bör anställa en jämställdhetsstrateg 
respektive inrätta ett jämställdhetsråd.  
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Grästorps kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-10-02, 283/2019 
På initiativ av Sverigedemokraterna beslutar kommunstyrelsen att ge 
förvaltningen i uppdrag att informera kommunstyrelsen om handlingsplan/policy 
och rutiner kring våldsutsatta, sexuella trakasserier, våld i nära relationer och 
hedersvåld på kommande sammanträde. 
 

Gullspångs kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-03-25, KS 
2019/216 
Motion från Feministiskt Initiativ om att kommunstyrelsen ger förvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheterna till att låta hbtq-certifiera hela eller delar av 
kommunens verksamheter lämnas till beredning. 
 

Gävle kommun 

Motion, Vänsterpartiet, 2019-02-18 
Vänsterpartiet föreslår att möjligheterna att införa ett så kallat porrfilter på 
nätverk och kommunikationsutrustning inom kommunala verksamheter utreds, 
samt att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn erbjuds fortbildning 
om samtycke samt om sexuellt våld och trakasserier. 
 
Interpellation, Vänsterpartiet, 2019-05-27 
Vänsterpartiet vill ha svar från ansvarigt kommunalråd om hur denne avser att 
säkerställa att prostitution och människohandel förebyggs i samband med att 
U23EM hålls i Gävle.  
 
Interpellation, Sverigedemokraterna, 2019-05-27 
Sverigedemokraterna vill ha svar från ansvarigt kommunalråd om denne delar 
bilden av att kommunen behöver förtydliga informationen om hedersrelaterat 
våld och förtryck på kommunens hemsida, samt ha besked om hur 
Socialnämndens ordförande ämnar att säkerställa att det finns lättillgänglig 
information om hedersproblematik ute i alla relevanta verksamheter och om 
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kommunen avser att intensifiera och effektivisera utbildningsinsatserna kring 
sådan problematik för yrkesverksamma inom de kommunala verksamheterna. 
 
Interpellationssvar, Socialdemokraterna, 2019-09-18, 19KS285-3 
Som svar på SD:s interpellation från 2019-05-27 anges att det är 
kommunalrådets och majoritetens uppfattning att kommuns hemsida generellt 
behöver förbättras. Vad avser frågan om lättillgänglig information framhålls en 
rad utbildningsinsatser som gjorts inom kommunen och som svar på den tredje 
frågan anges att det i majoritetens för 2019 och utblick för 2020-2020 ingår ett 
uppdrag till kommunstyrelsen att intensifiera arbetet mot hederskultur. 
 
Motion, Vänsterpartiet, 2019-09-23 
Vänsterpartiet yrkar att det inrättas ett hbtq-råd direkt under kommunstyrelsen 
som ges i uppdrag att bevaka och tillvarata hbtq-perspektivet i samtliga 
kommunens verksamheter samt att det tas fram en hbtq-plan. 
 

Göteborgs kommun 

Sverigedemokraterna, Budget 2020, 2019-10-24. 
Sverigedemokraterna skriver i avsnittet ”Demokrati och mänskliga rättigheter” 
att man måste skilja på intresserörelser och det kommunala uppdraget. ”Det har 
gått inflation i alla råd, certifieringar, planer och utbildningar när det gäller 
mänskliga rättigheter”, skriver man. Dessa verksamheter anses ha fått alldeles för 
stora proportioner och kosta mångmiljonbelopp för kommunen att finansiera.   
 
Sverigedemokraterna, Budget 2020, 2019-10-24. 
Sverigedemokraterna vill avskaffa genuspedagogiken. Partiet vill även sparka 
rektorer och förskollärare som tillåter slöjtvång.  
 
Kommunfullmäktige, budgetdebatt, 2019-11-13.  
I en debatt i kommunfullmäktige uppger Agneta Kjaerbeck (SD) att partiet 
motsätter sig ”kostsamma policydokument om genus som ska genomsyra stadens 
arbete”. Hon säger även att ogrundad genusteori är ”ungefär lika viktig för 
vetenskapen som luftgitarren har varit för musiken”.  
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Sverigedemokraterna, yrkande, 2019-04-10.  
Sverigedemokraterna lägger fram ett yrkande till kommunens plan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023. SD anser det vara 
”uppseendeväckande hur planen har gått igenom alla instanser och vill ta fram en 
ny.  
 
Vänsterpartiet, motion (0080/19). Att ta fram en modell för att införa 
normmedvetet arbetssätt i äldreomsorgen.  
Arbetet med Göteborgs kommuns modell för att arbeta normmedvetet har helt 
eller delvis stannat av, uppger Vänsterpartiet. V vill därför att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att ta fram en modell för att införa arbetssättet. Flera 
stadsdelsnämnder och partier har yttrat sig i ärendet som inte har behandlats i 
fullmäktige under 2019. 
 
Grundskolenämnden, yrkande (N609-0651/19) samt beslut, 2019-02-
06.   
Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar på att förvaltningen ska integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i relevanta styrdokument och säkerställa att skolorna har 
kompetens för att stärka dem i jämställdhetsarbetet. Nämnden beslutar dock, 
efter yrkande från Demokraterna, att istället få en redovisning av hur 
jämställdhetsperspektivet är redovisat i styrdokumenten och vilken kompetens 
som finns vid skolorna.  
 
Göteborgs stads hbtq-råd, sammanträdesprotokoll, 2019.  
Sverigedemokraterna är inte representerat i kommunens hbtq-råd.  
 
Miljöpartiet, interpellation (0799/19), 2019-12-10. Inrättandet av 
Regnbågshuset i Göteborg. 
I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande frågar Miljöpartiet hur 
kommunfullmäktiges löfte om att ska ett regnbågshus ska förverkligas. För 
närvarande går förslaget inte att genomföra mot bakgrund av att finansiering 
saknas, skriver 1:e vice ordförande.  
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Vänsterpartiet, interpellation (1238/19). Genomförandet av 
Göteborgs stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor.  
I en interpellation från Vänsterpartiet uppges att två verksamheter för unga hbtq-
personer tvingats lägga ned och att oron är stor för att ”styrets omfattande 
nedskärningar” kommer drabba fler ”livsviktiga verksamheter”. V vill bland annat 
veta hur kommunens hbtq-plan säkerställs och hur kommunen ska få fler, och 
inte färre, mötesplatser för unga hbtq-personer. Kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande medger att flera åtgärder har blivit försenade och de inte varit 
finansierade från början. ”Tyvärr gäller det särskilt de åtgärder som hbtq-
community prioriterat högt”, skriver hon.  
 
Kommunfullmäktige, debatt, 2019-11-21.  
Debatt i fullmäktige om förslag till åtgärder för att stärka insatser mot 
sextrakasserier på arbetsplatserna i kommunen.  
 

Habo kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-28, KS19/132 
Som svar på en gemensam motion från ledamöter för S, MP och V beslutar KF att 
kartlägga i vilken grad problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck 
förekommer i kommunen, att ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat 
våld och förtryck och att utbilda och informera personal inom socialtjänst, 
kommunal sjukvård och skola om att anmälningsskyldigheten gäller vid 
misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. Socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden uppdras att tillsammans genomföra åtgärderna i fråga. 
 

Hallstahammars kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-04-29, 21/19 
KF beslutar att kommunen ansluter sig till den regionala strategin för 
jämställdhetsintegrering 2018-2020 samt att arbetet med lokala processer och 
styrmedel utifrån strategin integreras i arbetet med de Globala målen för hållbar 
utveckling och Agenda 2030. 
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Halmstads kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-06-04, 2019/00272 
KF beslutar om att avslå ansökan om medel från servicenämnden för utbildningar 
i mångkulturella möten. KF beslutar också om att bevilja 1) barn- och 
ungdomsnämndens ansökan om medel för att stärka det förebyggande arbetet i 
förskola och skola utifrån ett jämställdhetsperspektiv, 2) utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ansökan om medel för att arbeta med ett 
förvaltningsövergripande projekt kring jämställdhetsintegrering och, 3) 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om medel för att arbeta med 
jämställdhetsintegrering i det dagliga arbetet på Kattegattgymnasiet.  
 

Hammarö kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-06, 2016/244 
Som svar på en motion från Sverigedemokraterna om att utreda möjligheten för 
att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor för att 
informera om sin verksamhet konstateras att mot bakgrund av att rektor på 
respektive skolenhet kan beslut om att bjuda in externa aktörer för informativa 
insatser ska motionen anses vara besvarad. 
 

Haninge kommun 

Socialnämnden, interpellation 2019-09-09 samt svar 2019-10-07 (KS 
2019/415) och nämndens beslut samt beslutsförslag 2019-06-18 (SN 
2019/159).  Nedläggning av familjecentraler i Brandbergen och 
Jordbro samt egna förslag.  
Vänsterpartiet anser att beslutet om att lägga ned familjecentralerna i 
Brandbergen och Jordbro tagits utan öppen politisk debatt och utan att 
genomföra en konsekvensanalys (förslag från M och V, som röstats ned vid 
socialnämndens sammanträde). V anser även att kommunledningen inte har 
protesterat till Region Stockholm.  
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Vänsterpartiet, interpellation 2019-03-01 samt svar 2019-04-08 (KS 
2019/183). Om Manscentrums viktiga arbete.  
Interpellation från V om bland annat att Manscentrum behöver stöd från 
kommunen för att kunna fortsätta sitt arbete. Enligt V har Mancentrum ansökt 
om extramedel. I sitt svar uppger ordförande för socialnämnden att 
samverkansavtalet med Manscentrum sagts upp och att en utvärdering ska pågå 
under 2019 inför eventuellt framtida samarbete.  
 
Vänsterpartiet, interpellation 2019-04-05 samt svar 2019-05-07 
(2019/242). Om framtiden för Haninge kvinnojour. 
Interpellation från V efter kritik mot att kommunen genomfört en gemensam 
upphandling av skyddade boenden tillsammans med andra kommuner i 
närområdet. Enligt V riskerar det att försvåra föreningen Haninge kvinnojours 
möjligheter att bedriva sitt skyddade boende. Unizon och ROKS uppges ha 
påtalat att upphandlingen för skyddade boenden till en marknad där mäns våld 
görs till en vinstaffär. Enligt socialnämndens svar står det dock Haninge 
kvinnojour ”fritt att sälja platser till alla kommuner som inte har valt att 
upphandla”.  
 
Sverigedemokraterna, motion, 2019-02-04.  
Behov av gynekologisk mottagning vid Handens närsjukhus.  
SD vill att kommunledningen verkar för en återetablering av en gynekologisk 
mottagning vid Handens närsjukhus eller i dess närhet. Motionen besvaras av 
kommunfullmäktige 2019-09-09 och i svaret påpekas att det är en fråga för 
Region Stockholm. Se beslut.  
 

Hedemora kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-03-05, KS490-18 
026 
Beslut om att anta en riktlinje för hantering av kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.  
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Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-06-04, KS145-17 
019 
KF godkänner ett förslag till policy och rutin för huskurage, framtaget av AB 
Hedemorabostäder tillsammans med socialförvaltningen, hyresgästföreningar 
och polis. Förslaget togs fram efter en motion från Centerpartiet 2017. 
 

Helsingborgs kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-01-09, 00628/2018 
Förslag från kommunstyrelsens ordförande om att föreslå kommunfullmäktige 
att ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med Frälsningsarmén och 
Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution samordna och 
ansvara för stadens samlade insatser och samverkan för att förebygga, upptäcka 
och förhindra prostitution. 
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-09-04, 00159/2017 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige ska avslå en 
motion från Socialdemokraterna, inlämnad 2017, om att ett 
skyddsboende/kvinnojour för kvinnor i aktivt missbruk och/eller med psykisk 
funktionsvariation bör inrättas.  
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-10-09, 00288/2019 
Som svar på en motion från Vänsterpartiet om att en utredning bör tillsättas för 
att undersöka hur ett resurscentrum med genuspedagoger bäst kan organiseras 
för att kunna ge förskole- och skolpersonal stöd och kontinuerlig fortbildning 
anges i ett förslag från ordföranden att Barn- och utbildningsnämnden inte ser 
något behov av att inrätta ett resurscentrum. Ordförandens förslag till 
kommunstyrelsen är därför att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen. 
En företrädare för MP yrkar bifall till motionen. En företrädare för SD yrkar bifall 
till ordförandens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-11-13, 00230/2019 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion 
från Socialdemokraterna om att införa porrfilter i förskola, grundskola och 
gymnasiet. 
 

Herrljunga kommun 

Bildningsnämnden, sammanträdesprotokoll (UN 188/2019), 2019-11-
04.  
Centerpartiet frågar förvaltningen vad den gör för att alla, oavsett sexuell 
läggning och könsidentitet, ska känna sig trygga i skolmiljön samt hur 
kränkningar förebyggs. Förvaltningen påtalar att hbtq-arbetet utgår från 
likabehandlingsplaner och att den genomfört ett antal informationsinsatser.  
 

Hjo kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-04-10, 2019-71 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för arbete mot våld i nära relationer. 
 

Hofors kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-15, 2018/139 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla en motion om att utreda möjligheten att 
införa spärrar/filter mot pornografiskt material på kommunens enheter.  
 

Huddinge kommun 

Sverigedemokraterna, budgetförslag 2020.  
SD vill att förskolenämnden ges i uppdrag att ”anta en restriktiv linje avseende 
könsneutral genuspedagogik”. För grundskolan skriver partiet även att det 
”ställer sig naturligtvis avvisande till så kallad könsneutral genuspedagogik även i 
grundskolan”.  
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Socialnämnden, sammanträdesprotokoll (2019/2032-705), 2019-10-
09.  
SD vänder sig mot beslut om föreningsbidrag till bland annat Röda Korset, BRIS 
och kvinnojouren i Huddinge. SD anser att kommunens föreningsbidrag i första 
hand ska ges till föreningar med säte i kommunen.  
 

Hudiksvalls kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-25 
Miljöpartiet frågar ordföranden i social och omsorgsnämnden vad kommunen gör 
för att stötta våldsutsatta kvinnor och för att förhindra brottslighet av det slaget. 
Ordförande, en socialdemokrat, svarar att det görs många olika saker. Som 
exempel nämns ett samarbete med organisationen Centrum mot våld. Det nämns 
även att förvaltningen och nämnden har ett nära samarbete med kvinnojouren 
och tjejjouren. 
 

Hylte kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-05-02, KS0229 
En interpellation från Sverigedemokraterna om handlingsplaner för barn som 
förts utomlands och riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte. I 
protokollet anges att ett svar har inkommit från kommunstyrelsens ordförande 
men den handlingen ingår inte i våra filer 
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-10-08, KS0416 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för flaggning vid kommunens 
anläggningar och att flaggning med regnbågsflaggan ska ske på nationella hbtq-
dagen. 
 

Håbo kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-02-11, 2018/00573 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna plan emot våldsbejakande extremism. 
Planen beskrivs som att aktiverande dokument som är till för att säkerställa 
arbetet i de kommunala verksamheterna emot våldsbejakande extremism samt 
säkerställa samverkan med andra aktörer vid behov. Efter yrkande från 
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Sverigedemokraterna ändras en formulering om ”genusperspektiv” i planen till 
”individperspektiv”. 
 

Hällefors kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-09-17, 19/00201 
Reviderad policy för flaggning i kommunen antas och det skrivs in i policy att 
flaggning inför Pride får ske. Sverigedemokraterna reserverar sig emot beslutet.  
 

Härjedalens kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-12-03 
I en interpellation från Sverigedemokraterna ställs frågan om hur långt 
kommunen har kommit i arbetet med hbtq-certifiering. Socialutskottets 
ordförande svarar och interpellationen anses därmed besvarad. Vad svaret bestod 
av framgår inte av handlingarna. 
 

Härnösands kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-05-27, 2018-
000028 00 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ett medborgarförslag om att kommunen 
ska uppmuntra privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och det 
kommunalägda bostadsbolaget Härnösandshus att införa information om 
Huskurage i samtliga trappuppgångar. Kommunfullmäktige beslutar även att 
uppdra rådet för trygghet och hälsa att aktualisera frågan om våld i nära 
relationer. 
 

Hässleholms kommun  

Sverigedemokraterna, motion, 2019-09-25.  
SD vill införa ett förbud mot värderingsstyrda slöjor i Hässleholms kommunala 
grundskolor och förskolor. 
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Kulturkansliet, sammanträdesprotokoll (FF 2019/137), 2019-06-20.  
Sverigedemokraterna vill initialt minska för att sedan avveckla bidrag till 
kommunens studieförbund, däribland Sensus Studieförbund, som bedriver 
kurser inom bland annat diskriminering och civilkurage.  
 
Barn- och utbildningsnämnden, svar på interpellation, 2019-05-07. 
Om strategiskt jämställdhetsarbete i Hässleholm. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har ej hörsammat inbjudan att ingå i en 
arbetsgrupp för att ta fram en gemensam handlingsplan som utgår från den 
regionala jämställdhetsstrategin.  
 
Socialnämnden, sammanträdesprotokoll (SF 2018/2199 och SF 
2019/396), 2019-10-08.  
Kvinnojouren Frida beviljas 100 000 kr i stöd för 2020. SD avstår från att delta i 
beslutet. Oklart varför. Inget yttrande.  I samband med beslutet rivs tidigare 
beslut om att neka jouren bidrag för 2019 upp och i stället beviljas jouren 50 000 
kronor i stöd. SD deltar i beslutet för 2019. Se protokoll 2019-10-08.   
 

Järfälla kommun  

Sverigedemokraterna, budgetförslag 2020 
Av budgetförslaget framgår att SD vill avskaffa ”genuspedagogik och 
genuscertifiering och istället se en förskola som inte lägger sig i och försöker 
ändra barnen enligt politiska modenycker”.  
 
Miljöpartiet, motion, 2019-10-21. Gemensam och en likvärdig sex- och 
samlevnadsundervisning i kommunens högstadieskolor.  
MP föreslår en inventering av hur sex- och samlevnadsundervisningen bedrivs i 
högstadieskolorna och att gemensamma handlings- och utvärderingsplaner 
utarbetas. Motionen är ännu inte färdigbehandlad.  
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Miljöpartiet, motion, 2019-11-25.  Hbtq-certifiera Järfällas för- och 
grundskolor samt biblioteken. 
MP uppger att Järfälla gymnasiums arbete med trygghet och normer har varit 
fruktsamt sedan det hbtq-certifierades 2016, och föreslår att även kommunens 
för- och grundskolor samt bibliotek hbtq-certifieras.  
 

Jönköpings kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-21 
Interpellation från Moderaterna med frågor om synen på hederskultur och 
kommunens handlingsplaner för att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Frågorna besvaras av det socialdemokratiska kommunalrådet men det framgår 
inte av handlingarna vad svaret innefattade. 
 

Karlshamns kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-18 
Interpellation från Liberalerna om barn som förts ur ut landet och där lämnats 
kvar mot sin vilja besvaras av ordförande, en socialdemokrat, för nämnden för 
barn, ungdom och skola. I svaret konstateras att det inte finns några 
dokumenterade fall i kommunen av att barn skulle saknats vid skolstarten, att 
personal skulle rapportera till socialtjänsten om så skulle ske och att det finns 
rutin inom skolan att genast påbörja efterforskning om ett barn saknas. 
 

Karlskrona kommun 

Moderaterna, motion samt svar (KS 2018/4609), 2019-05-29.  
Moderaterna vill inrätta en kvinnofridssamordnare. Kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige ska bifalla motionen.  
 
Moderaterna, motion samt svar (KS 2019/2622), 2019-11-05.  
Moderaterna vill att kommunen utreder möjligheten att skapa idéburet offentligt 
partnerskap med kvinnojouren. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller 
motionen.  
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Samarbetskoalitionen (Socialdemokraterna, Liberalerna, 
Centerpartiet), Budget, 2019-06.  
Utdrag: ”Samarbetskoalitionen vill att arbetet med en fördjupad och breddad 
sexualundervisning inom skolan försätter”.  
 

Karlstads kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-09-17, KS-2019-418 
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att sammanställa och analysera 
nämndernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och ge konkreta förslag 
på arbete och utvecklingsområden för att motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck. Återredovisning till kommunstyrelsen senast mars 2020. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-17, KS-2019-
471 
Interpellation från Socialdemokraterna angående förebyggande arbete mot 
prostitution och människohandel besvaras av kommunstyrelsens ordförande (M). 
I svaret konstateras att Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) ansvarar 
för arbetet. Enhetschefen för ASF är en del av Resursteam mot prostitution och 
människohandel, en samverkansgrupp som Länsstyrelsen i Värmland 
sammankallar ett antal gånger per år. Kommunen har även bedrivit riktat arbete 
mot de män i Värmland som köper sex. Det hålls även möten månadsvis med 
brottsoffer- och säkerhetsgruppen hos Polisen, utifrån det operativa arbetet på 
Familjevåldsenheten. 
 

Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-21, 
KS/2019:333 609 
Interpellation från Liberalerna om uppföljning av tecken på hederskultur bland 
elever som lämnat grundskolan. Här ska ha inkommit ett svar som inte finnas 
bland våra filer. 
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Kils kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, KS 19/297 
Svar på en interpellation från Liberalerna om kartläggning av hedersrelaterat 
våld och förtryck har inkommit från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
(Centerpartiet). Svaret saknas i våra filer. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-31, KS 19/569 
Svar på interpellation från Sverigedemokraterna om flaggning av Prideflaggan 
ska tillåtas på Kils kommunhus och andra kommunala flaggstänger. Som 
motivering till interpellation anges att bara svenska flaggan och den egna 
kommunflaggan ska hissas framöver på kommunens flaggstänger och byggnader. 
I svaret från kommunstyrelsens ordförande (S) konstateras att vad som skall 
flaggas på kommunens flaggstänger hittills inte varit en politisk fråga och att den 
som sköter kommunens flaggstänger fortsatt kan avgöra vilka sorts flaggor som 
skall hängas upp vid olika tillfällen och vid olika besök. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-28, KS 19/523 
Svar på interpellation från Liberalerna om kommunstyrelsens ordförande (S) är 
nöjd med kommunen ur ett hbtq-perspektiv och om det kan väntas några initiativ 
från den styrande majoriteten för att göra kommunen hbtq-vänligare. I svaret 
hänvisas till kommunens värdegrund om att bemöta alla människor med respekt 
och öppenhet och istället för att ta fram en ny handlingsplan anser ordföranden 
att värdegrundsarbetet bör fortsätta. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-12-19, KS 19/388 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå en motion från Liberalerna om 
kartläggning och handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Som 
motivering anges att det redan idag finns en rutin och handlingsplan för arbetet 
med våldsutsatta personer och att denna omfattar även hedersrelaterat våld. 
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Kiruna kommun 

Kultur- och utbildningsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2019-11-
14, 19-866-600 
Nämnden beslutar att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att ta fram 
en åtgärdsplan gällande våld i nära relationer. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-25, 
2019.00450 
KF beslutar om att avslå en motion från Feministiskt Initiativ om utökat 
ekonomiskt stöd till kvinnojouren i kommunen. Socialförvaltningen har bedömt 
att man med de resurser och den kompetens kan möta upp de behov som finns 
hos kommuninvånare som vänder sig till förvaltningen för stöd och hjälp. 
 

Knivsta kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll (KS-2019/147), 2019-
05-22.  
Fullmäktige röstar igenom ett kultur- och fritidspolitiskt program 2019-2025. 
Fullmäktige godtog KD:s yrkande om att ordet ”normkreativt” skulle tas bort från 
en punkt. Punkten löd tidigare så här: ”Att arbeta normkreativt för att främja 
inkludering och nå nya målgrupper.” KNU och S yrkade bifall till yrkandet.  
 

Kristianstads kommun 

Sverigedemokraterna, budget 2019 
SD vill lägga ett generellt besparingskrav på 8 miljoner kronor på invandrings- 
och flyktingrelaterade verksamheter, såsom Slussen, en mottagningsverksamhet 
för nyanlända barn, elever och familjer. Där genomgår eleverna, utefter ålder, 
informationspass om bland annat sex, samlevnad, trauma och tonårstid.  
 

Krokoms kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-05-15, 2019-
000167 
KF bifaller en motion om att införa porrfilter där det är tekniskt, ekonomiskt och 
praktiskt genomförbart. 
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Kungsbacka kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-12-17, 2019-00883 
Efter initiativ från Liberalerna beslutar kommunstyrelsen att ge 
kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld och förtryck.  
 

Köpings kommun 

Motion, Socialdemokraterna, 2019-01-15 
Motion från S om att kommunen ska redovisa hur ungdomar får möjlighet till 
information och rådgivning omkring livsstil, hälsa och sexualitet. 
 
Kommunledningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-08-28, 
2019/110 
Efter motion från Socialdemokraterna där det ställdes frågor kring porrfilter i 
datorer i kommunens verksamhet anges i en tjänsteskrivelse att det är 
kansliavdelningens rekommendation att invänta SKL:s vägledning innan beslut 
om eventuellt införande av porrfilter fattas. 
 

Lekebergs kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-02-25, KS 19-4 
Efter medborgarförslag om införande av porrfilter beslutar KF att överlämna 
förslaget till kultur- och bildningsnämnden för besvarande. 
 

Leksands kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-02-18, 2019/120 
I en interpellation från Socialdemokraterna har det ställts frågor till 
kommunstyrelsens ordförande (Centerpartiet) om hur kommunen arbetar med 
att förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier. Frågorna besvaras under 
sammanträdet. 
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Lessebo kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-04-09, 2018/183-10 
I ett svar på en motion från Socialdemokraterna där det yrkades för att 
socialförvaltningen i kommunen bör hbtq-certifieras anges, genom ett utlåtande 
från Socialnämnden, att nämnden istället för certifiering bör komplettera 
kompetensplanen med utbildning i hbtq-frågor. Motionen anses därmed 
besvarad. 
 

Lidingö kommun 

Budgetförslag, Miljöpartiet, 2019-11-11 
I planen anges att en handlingsplan ska tas fram för att öka välbefinnandet och 
minska psykisk ohälsa hos äldre, och i den ska ingå en hbtq-certifiering av 
verksamheter.  
 

Lidköpings kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-05-29, KS 2018/216 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utredningen om införande av porrfilter i 
kommunens datornätverk. 
 

Lilla Edets kommun 

Sverigedemokraterna, ”Våran politik” 
I en sammanfattning av sin politik uppger Sverigedemokraterna under rubriken 
”Det organiserade kvinnoförtrycket” att Lilla Edet gör för lite för att främja 
kvinnors rättigheter med fokus på hedersförtryck.  
 

Linköpings kommun 

Socialdemokraterna, interpellation (KS 2019-879) samt svar, 2019-12-
10. Vad händer när kommunens riktade ungdomsverksamhet mot 
hedersförtryck och jämställdhet försvinner? 
Efter att ha tagit del av den borgerliga internbudgeten uppger 
Socialdemokraterna att kommunens sommarkolloverksamhet, som under senare 
år bland annat inriktat sig mot hbtq-ungdomar och hedersförtryck, kommer 
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försvinna. Enligt svaret kommer arbetet med en antagen handlingsplan på 
området att fortsätta och utvärderas.  
 
Sverigedemokraterna, Budget 2020, 2019-05-20.  
Av partiets budgetförslag framgår att Sverigedemokraterna vill revidera 
kommunens styrdokument för att bland annat avveckla genuspedagogik ur 
jämställdhetsarbetet. SD vill även ta fram en handlingsplan för att minska antalet 
oönskade graviditeter.  
 

Ljungby kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-01-28 
I en interpellation från Socialdemokraterna ställs frågan om kommunen har 
porrfilter installerat. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-05-27, KS 
2018/0410 
KF beslutar att avslå en motion från Socialdemokraterna om att kommunen ska 
inrätta en Prideparad.  
 

Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-04, 
00308/2019 
Vänsterpartiet har skickat in en motion om att kommunen bör införa nolltolerans 
mot pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor och att en handlingsplan tas 
fram för att säkerställa detta. Beslut tas om att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 

Luleå kommun 

Sverigedemokraterna, Budget och politiska mål 2019-2021.  
Sverigedemokraterna vill avveckla jämställdhetsarbetet. ”Därmed sparas också 
220 000 kronor under 2020 och 2021”, skriver partiet.  
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Kultur- och fritidsnämnden, beslut, 2019-09. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om extra bidrag till Luleå Pride på 100 000 
kronor. Pengarna ska användas till artister på festivalen. En majoritet av 
nämnden sa ja, medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet 
reserverade sig.  
 

Lunds kommun 

Budgetförslag, Sverigedemokraterna, 2019-01-01 
SD föreslår att allt mångfalds, hbtq- och genusarbete inom kommunen avvecklas.  
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-08-29, KS 
2019/0418 
I en interpellation från Sverigedemokraterna ställs frågor om när politikerna ska 
lyssna på lärarkåren och ge dem fortbildning angående hedersrelaterat våld. 
Interpellationen besvaras under sammanträdet. Bilaga med svar saknas i våra 
filer. 
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-12-04 
Kommunstyrelsen beslutar att Program för trygghets- och säkerhetsarbete i 
Lunds kommun återremitteras till kommunkontoret för att arbetas in i Strategi 
mot våld i nära relationer. En ledamot från SD reserverar sig mot beslutet.  
 

Malmö kommun 

Kyrkofullmäktige, budgetreservation 2020 för Malmö pastorat, 2019-
10-22.  
SD vill lägga besparingar på Kyrkans hus bidrag till Pride.  
 
Kommunstyrelsen, reservation, (STK-2019-517), 2019-05-08. 
SD vänder sig emot Malmö Prides bidragsansökan och yrkar på avslag. ”Pride-
rörelsen har flera gånger riktat omotiverade attacker mot Sverigedemokraterna”, 
skriver partiet. Moderaterna och Centerpartiet ser med ”viss” oro på uppgifter om 
att en tidigare ordförande väckt skadeståndskrav mot föreningen på arbetsrättslig 
grund, enligt ett gemensamt yttrande. 
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Fritidsnämnden, nämndsbudget 2019 (FRI-2019-163), 2019-02-21.  
I ett avslagsyrkande till den föreslagna nämndsbudgeten uppger Moderaterna att 
de inte ställer sig bakom hbtq-diplomeringen. M vill ”istället lägga pengar på att 
få barn och unga att besöka anläggningarna”. I ett särskilt yttrande till 
nämndsbudgeten skriver Sverigedemokraterna att de ser positivt på att 
fritidsförvaltningen använt sig av hbtq-diplomering, i stället för hbtq-certifiering, 
då den förra inte är lika dyr. SD påtalar också att man ser negativt på ett 
kommunövergripande beslut om hbtq-certifiering.  
 
Grundskolenämnden, nämndsbudget, (GRF-2018-26659), 2019-03-13.  
I en reservation invänder Sverigedemokraterna mot att hbtq-certifiera 
elevhälsan. ”Att HBTQ-certifiera elevhälsan i Sveriges tredje största stad är en 
vinst för RFSL men det återstår att se vilket mervärde det tillför skolväsendet i 
Malmö”, skriver partiet och tillägger att ”Sverigedemokraterna anser att 
legitimerade lärare och anständiga människor i allmänhet är ’certifierade’ att 
bemöta HBTQ-personer med respekt”.  
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-10-30. 
I Moderaternas eget budgetförslag framgår att partiet vill införa obligatorisk 
samhällskunskap och sexualkunskap för nyanlända. M vill att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att införa detta för de som uppbär 
försörjningsstöd. M vill också uppdra åt kommunstyrelsen att inleda hbtq-
diplomering av utbildningsförvaltningarna. Även Centerpartiet vill införa hbtq-
diplomering av utbildningsförvaltningarna.  
 
Sverigedemokraterna vill däremot att kommunstyrelsen förordar alla nämnder 
att besluta om att avsluta alla hbtq-certifieringar. I SD:s budgetförslag skriver 
partiet att ingenting tyder på att förvaltningarna är fientliga till hbtq-personer. 
”Trots detta slussas skattemedel varje år till RFSL för HBTQ-certifieringar, som i 
praktiken är moderna avlatsbrev”, skriver SD. SD vill även att 
informationskampanj om våldtäkt och sexuellt våld, riktad till ungdomar och 
vuxna som arbetar med unga, genomförs.  
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Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll (STK-2019-875), 2019-
08-14. 
Efter att ha fått en redovisning av de bidragsmedel som beviljats för olika insatser 
för bland annat jämställdhetsintegrering och antidiskriminering under 2018 
lämnade Sverigedemokraterna ett särskilt yttrande. SD ansåg att mycket pengar 
gått till att hbtq-certifiera olika verksamheter. ”I praktiken innebär det att 
skattemedel går direkt till RFSL”, skriver partiet.  
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll (STK-2019-846), 2019-
06-11.  
Sverigedemokraterna lämnar in ett särskilt yttrande efter att ha fått en 
statusrapport för genomförandet av World Pride och EuroGames. SD lyfter fram 
att partiet sedan tidigare sagt nej till att betala ut skattemedel för att genomföra 
World Pride. SD protesterar även mot stadskontorets ”partiska språkbruk” och 
tillägger att ”denna hyllning till World Pride från stadskontorets håll är inte 
nödvändig”.  
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden, protokollsutdrag (ASN-2019-
10343), 2019-10-30. 
Sverigedemokraterna yrkar på avslag och reserverar sig mot att ge RFSL 
Rådgivningen Skåne organisationsbidrag på en miljon kronor. SD anser bland 
annat att RFSL ”på senare år har tagit ett stort kliv mot den extrema 
vänsterkanten” och organisationen bedriver ”flera ytterst tveksamma frågor”.  
 
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, sammanträdesprotokoll (HVO-
2017-1117), 2019-09-30.  
I ett särskilt yttrande ställer sig Sverigedemokraterna mycket kritiska till hbtq-
certifiering inom nämnden. Detta med anledning av kostnaden för att certifiera 
mötesplatserna Tuppen och Dammfrigården.  
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Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll (STK-2019-1340), 
2019-12-19. 
Fullmäktige beslutar att inrätta ett Forum för demokrati och mänskliga 
rättigheter. Vänsterpartiet lämnar en reservation. Moderaterna och Centerpartiet 
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande.  
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden, interpellation samt svar, 2019-
04-23. ”Stärk stödet till kvinnojourer”.  
I en interpellation skriver Centerpartiet att kommunens förebyggande arbete mot 
våld i nära relationer och hjälp till skyddsbehövande behöver trappas upp. ”Det 
krävs mer pengar, men det krävs också attitydförändringar och politiskt 
ledarskap”, skriver C-ledamoten. Nämndordföranden uppger att man i juni 2019 
kommer behandla inriktningen för det fortsatta arbetet mot hedersvåld och 
förtryck.  
 

Mariestads kommun 

Motion, Socialdemokraterna, 2019-09-27, KS 2019/366 
Motion från Socialdemokraterna om att Mariehus inför Huskurage i bolagets 
samtliga bostadsfastigheter. 
 

Mjölby kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-19, 
KS/2019:326 
KF beslutar om att medborgarförslag om att porrfilter införs på de chromebooks 
och datorer som finns i kommunens skolar beslutas om av utbildningsnämnden 
efter samråd med IT-avdelningen. 
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-12-18, KS/2019:317 
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck för perioden 2020-2021 samt att ha en uppföljning kring 
handlingsplanen om ett år.  
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Mora kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-03-18, KS 
2019/00043-1 
I en interpellation från Socialdemokraterna ställs frågor till kommunstyrelsens 
ordförande om kommunens arbete mot våld i nära relationer. Det konstateras i 
svaret att det saknas en kommunövergripande strategisk plan men att kommunen 
bedriver arbete i frågan genom socialförvaltningen och att ett antal 
kartläggningar omfattningen av problematiken har genomförts. 
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-10-01, 2019/00306-
3 
Beslut om rutiner för flaggning i kommunen. I förslaget ingår bland annat att 
regnbågsflaggan ska hissas i samband med Internationella dagen mot homofobi 
och transfobi samt i samband med Mora pride. Sverigedemokraterna yrkar att 
regnbågsflaggan ersätts av den svenska flaggan vid flaggning. 
 

Motala kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-02-19, 17/KS 0178 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en jämlikhetsberedning för 
mandatperioden 2020 – 2021. Till beredningen väljs en ledamot från M, en 
ledamot från C, en ledamot från L, en ledamot från V och en ledamot från MP. 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige, tjänsteskrivelse, 2019-06-04 
I ett svar till en interpellation från Socialdemokraterna där det lyfts att utbildning 
om hedersrelaterat våld och förtryck bör prioriteras i kommunen svarar 
kommunstyrelsens ordförande att han är bekant med problematiken och att ett 
antal insatser har genomförts. Det handlar bland annat om utbildningsinsatser 
mot personal inom elevhälsa och socialtjänst samt utbildning av elever på SFI. 
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Munkedals kommun 

Motion, Centerpartiet, 2019-11-10, 2019-000255 
I en motion yrkar C att kommunen ska genomföra en särskild utbildnings- och 
informationsinsats i hbtq-frågor till personal i kommunens skolor. 
 

Munkfors kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-06-10, 175-19-730 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa framtagna riktlinjer gällande våld i nära 
relationer. 
 

Mölndals kommun 

Finns endast notering i statistik.  
 

Mönsterås kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-02-05, 2018/156 
Kommunstyrelsen tar beslut om att KF föreslås bifalla en motion från 
Socialdemokraterna om att installera porrfilter i datorer tillhörande kommunens 
skolor. 
 

Mörbylånga kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-08-13, KS 
2019/000329 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Kalmarsund Pride ett verksamhetsbidrag 
på 4000 kr. 
 

Nacka kommun 

Motion, Sverigedemokraterna, 2019-12-16 
Motion från SD där det föreslås att kommunen upphandlar och implementerar 
elektroniska lösningar för pornografiblockering i alla datanätverk i alla 
kommunala skolor och påtalar behovet av sådana lösningar för alla skolor i 
kommunen med privata anordnare, samt inför krav på sådana lösningar inför 
framtida upphandlingar. 
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Nordanstigs kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-04-01, 2017-
000078 
Vänsterpartiet frågar kommunstyrelsens ordförande (S) om CEMR-
deklarationen. KF ska tidigare ha återemitterat ärendet om att fastställa en lokal 
handlingsplan för Jämställdhetsplanen men ärendet har inte kommit tillbaka till 
KF. Ordföranden svarar att denne kommer återkomma i frågan vid nästa 
sammanträde. 
 

Nordmalings kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-03-25, 2019-
000050 790 
Kommunstyrelsen beslutar att anta en reviderad handlingsplan gällande 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, där ändringen består i att ordet 
”kvinnor” byts ut mot ”vuxna”.  
 

Norrköpings kommun 

Sverigedemokraterna, Budgetförslag 2020.  
Sverigedemokraterna vill på förskoleområdet att ”all form av eventuell 
undervisning om så kallat ’genusperspektiv’ inom verksamheten skall upphöra”. 
Under avsnittet ”Normativ kunskap” föreslår partiet bland annat att kulturstöd 
inte ska gå till ”politisk, religiös eller politiserad verksamhet”.  
 

Norrtälje kommun 

Sverigedemokraterna, budget 2020-22.  
I Sverigedemokraternas budget 2020-22 framgår att partiet inte vill ha något 
genusperspektiv i undervisningen.  
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Nybro kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-02-18, KS 2018-
59 
KF beslutar att avslå en motion från Vänsterpartiet om att ge Nybro Bostad AB i 
uppdrag att anta och implementera policy och rutin för Huskurage. Beslutas även 
att anta ett yttrande i frågan från individ- och familjenämnden och Nybro Bostads 
AB som sitt eget. 
 

Nynäshamns kommun 

Sverigedemokraterna, budgetförslag 2020 
Av Sverigedemokraternas budgetförslag 2020 framgår att partiet ställer sig 
”avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik” i förskolan. SD vill ge 
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att de kommunala förskolorna 
och skolorna inte använder sig av detta.  
 
 ”Kommunen: Ser inte en HBTQ-certifiering som det allra viktigaste”. 
Artikel från Sveriges radio, 2019-07-31. 
Vänsterpartiet avser att lämna in en ny motion om att hbtq-certifiera delar av 
kommunen. Enligt det moderata kommunalrådet ses dock inte en certifiering 
som ”det allra viktigaste”.   
 

Nässjö kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-06-10 
I ett svar på en interpellation från Moderaterna till ordförande (Centerpartiet) i 
utskott II gällande hur kommunens kännedom, kunskap och arbete kring 
hederskultur ser ut anges att det finns en handlingsplan gällande hedersrelaterat 
förtryck och att kunskapsläget är gott men att det alltid kan göras mer. 
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Orust kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-05-29, 
KS/2017:895 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett samverkansavtal med Uddevalla 
Barnahus. Verksamheten vänder sig till barn och unga som utsatts för våld 
och/eller sexuella övergrepp. 
 

Ovanåkers kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-09-10, 2019/00270 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utse lämplig 
tjänsteman till huruvida det räcker att revidera någon av kommunens nuvarande 
riktlinjer för att förtydliga att det inte är tillåtet att ta del av pornografiskt 
material på kommunens utrustning eller nätverk. Ett webbfilter finns redan. 
Beslutet föranleddes av ett medborgarförslag angående porrfilter. 
 

Oxelösunds kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-11-27, KS.2019.123 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Mångfaldsplan 2019 – 2021 med tillägg om 
att komplettera kunskapen om hbtq-frågor hos chefer, medarbetare och 
förtroendevalda, att tillföra mål att förespråka könsneutrala arbetsmiljöer, och att 
indikatorfälten i mångfaldsplanen om möjligt ska kompletteras med 
könsuppdelad statistik. 
 

Partille kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-04-30, 
KS/2019:135 
Kommunstyrelsen antar ett förslag om reviderade riktlinjer för flaggning i 
kommunen. Sverigedemokraterna inkommer med en skriftlig reservation och vill 
att flaggning vid internationella hbtq-dagen och vid Pridefestivalen ska utgå. 
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Piteå kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-09-23, 18KS499 
Kommunfullmäktige avslår motion från SLP om gratis mensskydd till alla 
kvinnor mellan 12 – 23 år i kommunen. 
 

Ragunda kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-12-10, KS 2019/789 
Kommunstyrelsen beslutar att anta en reviderad upplaga av kommunens 
handlingsplan gällande våld i nära relationer.  
 

Region Gotland  

Centerpartiet, motion (RS 2018/691), 2019-02-25.  
Centerpartiet yrkar på att hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med 
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar fram en samarbetsmodell mellan 
Ungdomsmottagningen och Skolhälsan rörande ungas sexuella hälsa. Motionen 
anses besvarad då samverkan mellan ungdomsmottagningen och 
Wisbygymnasiet redan är etablerad.  
 

Region Skåne 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträdesprotokoll (1900227), 
2019-12-05.  
Nämnden bifaller förslag om förnyat uppdrag för ungdomsmottagningarna. I det 
nya uppdraget ingår bland annat att främja sexuell hälsa samt förebygga och 
behandla sexuellt överförbara sjukdomar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
har vissa invändningar mot remissförfarandet.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträdesprotokoll (1900135), 
2019-04-04.  
Miljöpartiet föreslår ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med RFSL om 
hbtq-utbildning inom den skånska hälso- och sjukvården. Förslaget blir nedröstat 
med hänvisning till att se över andra lösningar. Ärendet avgjordes på 
ordförandeutslag. SD avstod. MP reserverar sig mot beslutet och kallar det 
”olyckligt” att Alliansens ledamöter ”skjuter frågan ifrån sig” samt att 
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konsekvensen blir att ”HBTQ-arbetet i Region Skåne nu prioriteras ner”. I en 
protokollsanteckning skriver SD att de inte ser någon anledning att ge personalen 
någon särskild utbildning i att ta hand om homosexuella.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträdesprotokoll (1802334), 
2019-02-14. 
I ett beslut om att fördela föreningsbidrag för år 2019 yrkar Sverigedemokraterna 
avslag på att ge RFSL Skåne 510 000 kronor i bidrag. Pengarna ska gå till att 
värna hbtq-personers välmående och förebygga ohälsa. ”Vi anser att dessa pengar 
gör bättre nytta i den offentliga vården och Sverigedemokraterna anser inte att 
homosexualitet är en sjukdom”, skriver de i en reservation.  
 

Region Stockholm 

Sverigedemokraterna, motion (RS2019-0429), 2019-03-12. Avskaffa 
positiv särbehandling i Region Stockholm. 
SD menar att positiv särbehandling lett till att kvinnor med svensk etnicitet och 
utan funktionsnedsättning missgynnas vid rekrytering. SD vill utreda och 
avskaffa positiv särbehandling inom Region Stockholm.  
 
Vänsterpartiet, motion (2018:6), 2019-05-07. Inrätta ett centrum för 
vård av personer som utsatts för sexuella övergrepp.  
Vänsterpartiet föreslår att ett centrum för specialiserad vård av barn, unga och 
vuxna som utsatts för sexuella övergrepp inrättas.  
 
Sverigedemokraterna, motion (29:11) 2019-10-15. Vidareutveckla 
Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld.  
SD vill integrera fler aktörer och myndigheter i Origos verksamhet, som 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, för att hjälpa människor som tar sig 
ur ett förtryck att bygga ett eget liv och leva självständigt.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, beslutsförslag (1512-1515) 2019-05-14.  
Socialdemokraterna vill att ett IOP-avtal tecknas med ideell aktör om att ta över 
Stockholms stadsmissions ungdoms- och terapimottagning, annars att SLSO tar 
över driften. Stadsmissionen sade upp avtalet under fjolåret.  
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Hälso- och sjukvårdsnämnden, beslutsförslag (2018-0560), 2019-08-
27. 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet invänder mot att upphandla 
ungdomsmottagningar inför nya vårdavtal 2021.  
 

Rättviks kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-01-29, 2019/13 750 
Kommunstyrelsen antar en revidering av Riktlinjer för handläggning – våld i nära 
relationer. 
 

Sala kommun 

Motion, Vänsterpartiet, 2019-04-29 
Motion från V om att Salabostäder AB ges i uppdrag att anta och implementera 
policy och rutin för Huskurage samt att kommunen ska verka för att även andra 
bostadsbolag och föreningar i kommunen gör detsamma. 
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-09-12, 2019/1202 
Sala Missionsförsamling har lämnat ett nekande besked till Sala Prideförening 
vid en förfrågan om att hyra konsertlokalen i Sala Missionskyrka i samband med 
Pridefestivalen. Kommunstyrelsen beslutar efter yrkande från C att uppdra till 
Fastighetsenheten att i samverkan med Kultur och Fritid utvärdera kommunens 
hyresavtal med Sala missionsförsamling samt uppdrar till tf kommunchef att i 
samarbete med Sala missionsförsamling upprätta en plan för att förhindra att 
församlingen bryter mot sin egen policy igen. 
 
Ledningsutskottet, sammanträdesprotokoll, 2019-10-02, 2018/482-7 
Efter en motion från Feministiskt Initiativ om att kommunen ansluter sig helt till 
Centrum för våld i Västerås för att erbjuda kommunens våldsutsatta invånare det 
bistånd, skydd och behandling som kommunen enligt lag är skyldig till att ge. 
Efter att ha intagit yttrande från Vård- och omsorgsnämnden där det arbete som 
redan görs i kommunen framhålls och där det rekommenderas att avvakta med 
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att ingå ett bredare samarbete med Centrum för våld i Västerås tas beslut om att 
föreslå att kommunstyrelsen hemställer att motionen är att anses som besvarad. 
 
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-10-17 
Motion från SD om att samtliga iPads och datorer som används i kommunen 
skolor omgående utrustas med pornografifilter. 
 

Sandvikens kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-09-03, KS 
2019/348 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana samtliga nämnder och bolag att skapa 
mål för det förebyggande arbetet gällande våld i nära relationer samt att 
samordningsansvaret för förebyggande arbete gällande våld i nära relationer 
åvilar enheten för folkhälsa och trygghet inom individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  
 

Simrishamns kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-05-08, 2018/62 
Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå till kommunfullmäktige att avslå en 
motion från Feministiskt Initiativ om att införa porrfilter vid kommunens 
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.  
 
Interpellation, Feministiskt Initiativ, 2019-11-20 
I en interpellation från FI ställs frågor till kommunstyrelsens ordförande om hur 
kommunen arbetar med att upptäcka sexuellt våld och våld i nära relationer hos 
kommunens äldre, och om vilken utbildning och vilka rutiner det finns bland 
personalen för detta.  
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Skara kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-11-06, 2019-
000462 
Kommunstyrelsen beslutar att i sin helhet anta reviderade riktlinjer för flaggning 
i kommunen. Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande 
om att möjligheten för företag, föreningar och Pride att flagga tas bort helt. 
 

Skellefteå kommun 

Motion, Vänsterpartiet, 2019-11-21 
Motion från V om att kommunen ska ta fram en jämställdhetspolitisk 
handlingsplan, att handlingsplanen ska följas upp regelbundet och att kommunen 
samlar jämställdhetskompetens hos t ex en jämställdhetsstrateg eller ett 
jämställdhetsutskott. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-26, KS 2019-
000271 109 
Efter en motion från Socialdemokraterna beslutar KF att samtliga nämnder 
uppmanas att genomföra hbtq-certifiering alternativt genomföra hbtq-
diplomering i sina verksamheter, i den mån extern finansiering kan ordnas, samt 
att om inte extern finansiering kan ordnas får den nämnd som vill genomföra 
certifiering eller diplomering pröva detta inom befintliga resurser.  
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-26, KS 2019-
000116 750 
I en motion från M, L, C och KD yrkades om att socialnämnden skulle ges i 
uppdrag att säkerställa en beredskap för och erbjuda personer oavsett kön, 
sexuell läggning eller könsidentitet som utsätts för våld eller hot om våld av 
närstående akut skyddat boende. Socialnämnden har beslutat att föreslå KF att 
anse motionen som besvarad med hänvisning till att akut stöd för våldsutsatta 
redan finns inom kommunen. KF beslutar att anse motionen som besvarad. 
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Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-26, KS 2019-
000151 600 
I en motion från SD föreslogs att det hedersrelaterade förtrycket mot barn och 
unga skulle kartläggas genom en enkätundersökning. Gymnasienämnden 
beslutade att avstyrka motionen med hänvisning till det arbete som redan bedrivs 
för att kartlägga nämnda problematik. KF beslutar därmed att motionen ska 
anses som besvarad. 
 

Region Västra Götaland 

Regionstyrelsen, budgetreservation 2020, 2019-05-08. 
Av Sverigedemokraternas budgetreservation framgår att partiet vill inrätta ett 
regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Regionstyrelsen, sammanträdesprotokoll 2019-02-05 (RS 2018-
06933) samt tjänsteutlåtande 2019-01-11 (RS 2018-06933). 
Beslut om att tilldela 27 föreningar verksamhetsbidrag inom mänskliga 
rättigheter på totalt 5,1 miljoner kronor.  
 
Sverigedemokraterna, interpellation 2019-04-09 samt svar 2019-04-
09. Arbetet mot hedersrelaterat våld.  
Interpellation i regionfullmäktige från Sverigedemokraterna om huruvida 
regionen gör tillräckligt i sitt arbete mot hedersrelaterat våld.  
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträdesprotokoll (HS 2016-
00719, 2019-01-10.  
Beslut om fortsatt finansiering för 2019 av insatser för att stärka sexuell hälsa.  
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträdesprotokoll (HS 2019-
00823), 2019-10-16.  
Beslut om att avsätta tre miljoner kronor till Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd för fortsatta sexualmedicinska insatser för kvinnor som lever i 
socioekonomiskt utsatta områden i nordöstra Göteborg under 2020. 
 



 60 

Skurups kommun 

Motion, Liberalerna, 2019-09-16, 2019.1928 
Motion från L om att kommunen ska införskaffa en regnbågsflagga och att 
flaggning ska ske på den internationella hbtq-dagen samt vid egen eller 
närliggande kommuns Pridefestival. 
 
Motion, Vänsterpartiet, 2019-09-16, 2019.1299 
Motion från V om att KF skyndsamt ska beslut om att stärka stödet för hbtq-
personer som utsätts för kränkningar, hot och våld samt att eventuellt 
kommunalt stöd till organisationer som inte aktivt arbetar för likabehandling 
dras in. 
 

Skövde kommun 

Som svar på en motion från Socialdemokraterna om Huskurage har yttrande 
tagits in från AB Skövdebostäder. I yttrande framgår att AB Skövdebostäder 
redan jobbat utifrån Huskurages principer men i ännu bredare omfattning. KF 
beslutar därmed att motionen ska anses besvarad. 
 

Smedjebackens kommun 

Motion, Centerpartiet, 2019-11-25, 2019/00564 
I en motion från C yrkas att kommunen varje år i samband med Dala Pride 
flaggar regnbågsflaggan. 
 

Sollentuna kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-10-14, 2019/0494 
KS-1 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå en motion från Socialdemokraterna om att 
utöka anslaget till Sollentuna kvinnojour. 
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Solna kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-05-13, KS 2019:82 
Motion från V om att verksamhetsbidraget som utbetalas till kvinnojouren av 
Socialnämnden inför nästkommande budgetår utökas till att även omfatta 
finansiering för kvinnojourens externa verksamhet avslås till förmån för 
alternativ förslag från förvaltningen där det konstateras att Socialnämnden kan 
erbjuda utsatta kvinnor professionell hjälp inom befintlig budget. 
 

Stenungssunds kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-05-27, KS 2019/421 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna samverkansavtal med Uddevalla Barnahus. 
Verksamheten vänder sig till barn och unga som utsatts för våld och/eller 
sexuella övergrepp. 
 

Stockholms stad 

Sverigedemokraterna, budgetförslag 2020, 2019-10-23.  
Sverigedemokraterna vill att genuspedagogik inom stadens förskolor ska 
upphöra.  
 
Sverigedemokraterna, interpellation, 2019-12-26. Åtgärder för att 
stävja hatbrotten mot HBT-personer i mångkulturella förorter.  
Martin Westmont (SD) vill bland annat veta om trygghetsborgarrådet anser att 
extraåtgärder, riktade mot förorter där en stor andel av invånarna har en kulturell 
bakgrund med en syn på HBT-personer som starkt skiljer sig från Sverige, krävs.  
 
Vänsterpartiet, motion 2019-02-14 samt beslutsförslag (KS 2019/252) 
2019-11-13. Inrättande av Stödcentrum Stockholms stad.  
Vänsterpartiet vill att socialnämnden, i samverkan med polis och Region 
Stockholm skapar ett stödcentrum för personer som utsatts för sexuella 
övergrepp. Personerna ska få ett sammanhållet stöd och utbildning, och 
centrumet ska ha resurser för uppsökande arbete och utbildning.  
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Vänsterpartiet, interpellation (2019:32), 2019-05-01. Om sex- och 
samlevnadsundervisningen.  
Interpellation från Tina Krantz (V) om huruvida skolborgarrådet anser att 
Stockholms elever har tillgång till en fungerande sex- och 
samlevnadsundervisning. V frågar även hur saken följs upp, hur lärarnas 
kompetens på området ska stärkas och hur unga på språkintroduktion och i 
samhällsvård får tillgång.  
 
Feministiskt initiativ, interpellation samt debatt, 2019-05-31 och 
2019-12-02. Om hbtq-mötesplatser för unga.  
Interpellation och debatt om huruvida det grönblåa styret är beredda att tillföra 
resurser till olika hbtq-mötesplatser i kommunen. Enligt FI riskerar flera av dem 
att försvinna på grund av resursbrist.  
 
Feministiskt initiativ, interpellation 2019-06-04  och svar (KS 
2019/938) 2019-10-09. OM SHIS uppdrag om genomgångsbostäder 
för våldsutsatta kvinnor och barn. 
Interpellation från FI till ansvarigt borgarråd efter uppgifter om att SHIS 
överväger att dra ned antalet genomgångsbostäder för våldsutsatta. Fråga även 
om åtgärder för bättre samarbete mellan SHIS och socialtjänsten på området, 
men också planering för bostäder i fler stadsdelar och åtgärder för att fler 
våldsutsatta kvinnor kan få bostäder trots sjunkande antal hyresrätter.  
 
Feministiskt initiativ, motion samt svar (KS 2019/655) 2019-11-04. 
Införa en haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor.  
FI vill införa en haverikommission med uppdrag att förebygga, utreda och föreslå 
förbättringar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. I borgarrådets svar framhålls 
att flera av förslagen redan arbetas med. Vissa reservationer på svaret från S, V 
och SD.  
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Feministiskt initiativ, interpellation (2019:9) 2019-02-20, svar 
(KS2019/303) samt debatt 2019-05-27. Stadens skolor och förskolors 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.  
Interpellation från FI, med anledning av tidigare kritik från stadsrevisorerna, om 
hur skolborgarrådet säkerställer att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
fortsätter enligt det stadsövergripande programmet i frågan. Svar från 
skolborgarrådet om att handlingsplaner håller på att tas fram.  
 
Utbildningsnämnden, sammanträdesprotokoll samt tjänsteutlåtande, 
diarienummer 11/2019, 2019-12-12.  
Nämnden godkänner i verksamhetsplan 2020 avveckling av Stockholms skolors 
ungdomsmottagning senast per den 31 december 2020. Av ett tjänsteutlåtande i 
frågan framgår att avtalet med Region Stockholm har upphört och att arbetet 
med övergång till ny organisation kommer senast vara genomfört den 31 
december 2020.  
 
Utbildningsnämnden, sammanträdesprotokoll, diarienummer 
11/2019, 2019-12-12.  
SD invänder mot bidrag till RFSU Stockholm på 600 000 kronor. ”Att 
utbildningsförvaltningen tilldelar bidrag till en organisation som samtalar med 
alla partier i Stockholm, men väljer att utestänga ett parti, anser vi i sig är 
tillräckliga skäl för att RFSU inte ska ges bidrag”.  
 
Utbildningsnämnden, sammanträdesprotokoll 04/2019 samt 
tjänsteutlåtande 1.6.1-2653-2019, 2019-04-25 samt 2019-04-04.   
Förvaltningen ställer sig positiv till Skolverkets förslag på ändringar i läroplaner 
rörande kunskapsområdet sex och samlevnad. Det finns dock vissa reservationer, 
bland annat delade inte nämnden myndighetens bedömning om att begreppet 
”hedersrelaterat våld och förtryck” inte bör användas.  
 
Skarpnäcks stadsdelsnämnd, sammanträdesprotokoll, 2019-02-21. 
I ett yttrande över stadsdelsnämndens verksamhetsberättelse skriver Mads 
Lundgaard (SD) att stadsdelens ekonomiska bidrag till RFSL är 
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”anmärkningsvärd”. Han uppger att SD är det enda partiet som ”inte tror på 
genus och normkritisk ovetenskaplig fostran av barnen”.  
 
Skarpnäcks stadsdelsnämnd, sammanträdesprotokoll, 2019-03-21.  
Mads Lundgaard (SD) reserverar sig mot föreningsbidrag till projektet 
RFSL/Regnbågsfamiljer. ”Att dela ut 15 000 kronor av invånarnas pengar till att 
några regnbågsfamiljer i stadsdelen ska träffas och äta mat är så absurd att 
Sverigedemokraterna var tvungen att läsa ärendet två gånger”, skriver han.  
 

Storfors kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-09-16, KS 2019-
0283 
Kommunstyrelsen beslutar om att anta Handlingsplan för arbetet mot våld i nära 
relationer 2019 – 2021.  
 

Strängnäs kommun 

Svar på interpellation, 2019-04-06, KS/2019:170-035 
I svar på en interpellation från Liberalerna om kartläggning och handlingsplan 
för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck anges att en handlingsplan är 
under framtagande och att majoriteten anser att det är viktigt att det görs en 
kartläggning av hur omfattande problematiken är i kommunen i samband med 
framtagandet av planen.  
 

Strömstads kommun 

Motion, Feministiskt Initiativ, 2019-03-28, KS/2019-0215 
Motion från FI om att ge Strömstadsbyggen i uppdrag att sprida information om 
Huskurage och att ge Strömstadsbyggen i uppdrag att implementera policy och 
rutiner för Huskurage i sina interna policydokument. 
 
Motion, Feministiskt Initiativ, 2019-11-07, KS/2019-0647 
Motion från FI om att berörda yrkesgrupper i kommunen ska få regelbunden 
utbildning eller fortbildning med information om hur våld mot specifikt äldre kan 
förebyggas, identifieras och hanteras, att det tas fram tydliga rutiner för hur 
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personalen ska agera vid våld eller misstanke om våld och att det tas fram 
information till anhörigvårdare om det stöd de har rätt till. 
 

Sundbybergs kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-02-17, KS-
0536/2018 
Som svar på ett medborgarförslag om bättre och modernare sexualundervisning 
som tar sitt avstamp i sexuella rättigheter och samtycke anger kommunstyrelsens 
ordförande (S) att området är en aktiv del av undervisningen och arbetet inom 
förskola och skola, samtidigt som det hela tiden finns utrymme för utveckling. 
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-10-21 
Genom ett ledamotsinitiativ yrkar en företrädare för Vänsterpartiet att 
Sundbybergs stad hissar en regnbågsflagga utanför stadshuset i samband med 
KF:s budgetdebatt senare under hösten. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-12-16, KS 
0559/2016 
Motion från V om Huskurage från 2016 anses besvarad. Otydligt utifrån vad. 
 

Sundsvalls kommun 

Sverigedemokraterna, Budget 2019-2020, 2018-08-05.  
Sverigedemokraterna vill införa en handlingsplan i syfte att minska antalet 
aborter.  
 

Svalövs kommun 

Sverigedemokraterna, kommunalt handlingsprogram. 
Sverigedemokraterna vill avveckla genuspedagogiken.  
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Svenljunga kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll (KSF-2019-014-027), 
2019-09-09.  
Fullmäktige bifaller en motion om att alla förtroendevalda ska utbildas i hbtq-
frågor av RFSL. När kommunstyrelsen först behandlade frågan tillade 
Sverigedemokraterna att utbildningen ska hållas vart fjärde år, vilket avslogs.  
 

Säters kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-09-19, 
KS2019/0313 
KF beslutar att anta policy mot våld i nära relationer.  
 

Sölvesborgs kommun 

Samstyret (Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Sölvesborg- och Listerpartiet), 220-punktsprogrammet, 2019-08-14.  
Samstyret lägger fram en lista på 220 punkter med politik som man vill 
genomföra under mandatperioden. Styret vill bland annat revidera kommunens 
flaggreglemente för en återgång till ett ”mer traditionellt förhållningssätt”, att 
barn- och ungdomsförvaltningen särskilt ska arbeta för att ”barn inte ska 
sexualiseras” och för att religionsfrihet ska tillkomma alla. Styret vill även satsa 
mer på insatser mot hedersförtryck och att personal ska utbildas särskilt på 
området. I programmet framgår också att kommunen ska anta riktlinjer för att 
inte ägna sig åt kvotering eller annan särbehandling vid anställning. Fullmäktige 
beslutar om programmet den 9 september 2019.  
 
Samstyret (Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Sölvesborg- och Listerpartiet), Budget 2020, 2019-09-10. 
Av budgeten framgår att barn- och utbildningsnämnden ”får i uppdrag att lämna 
bidrag till Kvinnojouren så att det aviserade statliga förändringarna vad gäller t 
ex lönebidragsnedskärningar kompenseras och verksamheten i Kvinnojouren kan 
fortleva”. Nämnden får även i uppdrag att utreda om jouren bör ges utökade 
bidrag.  
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Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 
budgetyrkande, 2019-12-09.  
Oppositionen yrkar på en budgetändring i form av fortsatta HTBQ-certifieringar 
till en kostnad av 250 tkr. Oppositionen vill även undersöka möjligheten till ett 
idéburet offentligt partnerskap med kvinnojouren och brottsofferjouren.  
 
Vänsterpartiet, motion, 2019-03-07.  
Vänsterpartiet vill att kommunen uppdaterar upphandlings- och inköpspolicyn 
med krav på att leverantörer aktivt arbetar mot sextrakasserier. Partiet vill även 
att kommunen ingår ett långsiktigt avtal med kvinnojouren. 
 

Tanums kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-04-01, KS 
2018/0226-600 
KF beslutar att avslå en motion från Socialdemokraterna om att skolor och 
förskolor i kommunen ska brandväggar (”porrfilter”) som skyddar mot porr och 
våldsamma sidor. Detta efter analys som visar att frågan är komplex, att filter inte 
nödvändigtvis ger avsedd effekt och kan skapa andra följdproblem. Ett antal 
andra åtgärdsförslag från Barn- och utbildningsnämnden lyfts fram istället. 
 

Timrå kommun 

Interpellation, Timråpartiet, 2019-04-11 
I en interpellation från Timråpartiet ställs frågan kommunstyrelsens ordförande 
(S) om hur kommunen arbetar för att motverka sexuella trakasserier. Frågan är 
föranledd av rapportering i lokala medier om att en kommunanställd tillika 
förtroendevald Socialdemokrat skulle ägnat sig åt sexuella trakasserier över 
längre tid, utan att partikamrater eller chefer inom förvaltningen agerat. I sitt 
svar poängterar kommunstyrelsens ordförande att inom kommunen ska alla 
bemötas med respekt och gör även en hänvisning till dokumentet ”Vägledande 
råd och bestämmelser vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, 
repressalier och kränkande särbehandling” som antogs av kommunen maj 2018. 
Det konstateras också att man inom kommunen historiskt sett har hanterat den 
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här typen av frågor dåligt men att de vägledande råden visar att man tar den här 
problematiken på allvar och vill arbeta med det aktivt. 
 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-06-25, SN/2019:125 
Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att inte gå vidare med utredning av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med 
Kvinnogemenskap eftersom Socialförvaltningen numera har tillgång till en egen 
lägenhet för att erbjuda skyddat boende. 
 

Tomelilla kommun   

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll (KS 2019/158), 2019-12-
18.  
Socialdemokraterna lägger motion om att hissa Pride-flaggan en gång i månaden. 
SD yrkar avslag och avstår senare från att rösta. Alliansen uppger att rutinmässig 
flaggning inte ger behövlig ”värdegrundspåverkan”. Beslutet blir att förvaltningen 
får återkomma med prioriterade områden inom ramen för det så kallade 
Livskvalitetsprogrammet avseende hbtq-frågor. 
 

Torsås kommun 

Bildningsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2019-06-11, 19/KS0050 
Efter en motion från Sverigedemokraterna där det föreslogs att 
kommunfullmäktige bör besluta om att en handlingsplan för att motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck upprättas beslutar bildningsnämnden att 1) 
godkänna förvaltningens svar på motionen 2) föreslå KF att bifalla den del av 
motionen som gäller bildningsnämndens ansvarsområde och att 3) att 
bildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck inom sin verksamhet. 
 

Tranemo kommun 

Motion, Moderaterna, 2019-09-02, KS/2019:417 
I en motion från M yrkas att en utredning ska ske kring hur arbetet med 
hedersrelaterat våld och förtryck så snart som möjligt kan införlivas i arbetet som 
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sker inom ramen för modellen ”trygg och säker kommun” som Tranemo arbetar 
med. 
 

Tranås kommun 

Kulturförvaltningen, 2019-04-25, ST 226/19-3 
Svar på en interpellation från Kristdemokraterna där det ställdes frågor angående 
kostnaderna för hbtq-diplomering av kommunens personal och hur mycket 
tjänstemannatid som avsätts för detta. I svaret anges att hbtq-diplomering 
erbjuds till ”behandlande” personal och inte på bred front och att kostnaden för 
satsningen på hbtq-tema under Kulturfestivalen uppgick till omkring 60 000 kr. 
Kostnaden för årets satsning väntas landa på något liknande. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-11-11, ST395/19 
KF beslutar att avslå ett yrkande från V och MP om att kvinnojouren Helga ska 
beviljas bidrag i nivå med tidigare bidrag. 
 

Trollhättans kommun 

Motion, Moderaterna, 2019-03-04, 2019/00222 
Motion från M om att kommunen bör inför Gender Budgeting i så många 
verksamheter som möjligt och med målsättningen att metoden senast 2022 
präglar budgetprocessen i stadens samtliga förvaltningar och bolag, samt att 
lämplig utbildning ska ges berörda tjänstemän och politiker inför införandet av 
Gender Budgeting som en del av stadens strategi gällande 
jämställdhetsintegrering. 
 
Motion, Centerpartiet, 2019-04-01, 2019/00281 
Motion från C om att uppdra åt Eidar (kommunens bostadsbolag) att införa 
Huskurage i sina bostäder och om att Trollhättans stad i möten med privata 
hyresvärdar/bostadsrättsföreningar informerar om Huskurage. 
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Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-05-27, 
2017/00714 009 
KF beslutar att en motion från Liberalerna om att upprätta en handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck ska anses behandlad eftersom det inom 
kommunen finns en handlingsplan mot våld i nära relationer, där hedersrelaterat 
våld och förtryck ingår. 
 
Interpellation, Moderaterna, 2019-09-27 
I en interpellation från M påstås att antalet omhändertaganden till följd av 
hedersrelaterat våld har skjutit i höjden och en fråga ställs om vad som görs för 
att följa upp och stävja den utvecklingen. I ett svar från kommunstyrelsens 
ordförande (S) framgår att förvaltningens bedömning är att problematiken inte 
skjutit i höjden. Det konstateras dock att man kunnat se en ökning. Det framhålls 
vidare att kommunen står väl rustade för att möta problematiken och det pekas 
på kommunens handlingsplan och Resurscentrum heder, som är en del av 
Barnahus Fyrbodal.  
 

Täby kommun 

Interpellationssvar, socialnämndens ordförande (M), 2019-12-04 
I en interpellation från Socialdemokraterna ställs frågan om när alla 
verksamheter inom socialtjänsten kommer att bli hbtq-certifierade. I svaret 
uppges att certifieringsprocessen är omfattande och kostsam och att det med 
bakgrund mot det inte är aktuellt att ta ett generellt beslut om att hbtq-certifiera 
samtliga verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde. 
 

Uddevalla kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-06-13, KS 
2017/00069 
I en motion från Kristdemokraterna som inkom 2017 föreslogs att kommunen 
skulle ta fram en strategi gentemot hederskultur och hedersvåld. KF beslutar att 
motionen är att anse som besvarad i och med att frågorna hedersrelaterat våld 
och förtryck lyfts in i kommande strategi ”Integration 2030”. 
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Ulricehamns kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-09-26, 2019/540 
KF beslutar att remittera en motion från Moderaterna om att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld- 
och förtryck i kommunen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Umeå kommun 

Familje- och individnämnden, sammanträdesprotokoll (IFN-
2019/00111), 2019-10-23.  
Nämnden beslutar att inte förlänga samverksansöverenskommelsen med RFSL 
Umeå. Familjehemsgruppen anser sig ha fått god utbildning i hbtq-frågor och ser 
inget behov av att förlänga överenskommelsen. Förvaltningen får dock i uppdrag 
att föra dialog med RFSL om fortsatta möjligheter till samverkan.  
 
Familje- och individnämnden, sammanträdesprotokoll (IFN-
2019/00269), 2019-12-18. 
Nämnden godkänner en utbildningsplan för verksamheterna 2020, där ett mål 
om att hbtq-frågor ska ingå i introduktionsutbildningen.  
 
Liberalerna, motion samt svar (IFN-2019/00235), 2019-12-18.  
Liberalerna vill att kommunen utreder förutsättningarna för att etablera 
regnbågsboenden och att alla omsorgsanställda har kunskap om och förståelse för 
hbtq-personer. Individ-och familjenämnden föreslår avslag på motionen. Enligt 
nämnden bör frågan om boenden kompletteras med uppgifter om hur tillgången 
på lokaler ses ut och utbildning i hbtq-frågor uppges redan ingå i introduktionen 
för nyanställda.  
 
Sverigedemokraterna, motion samt svar (KS-2018/00881), 2019-05-
27. 
Sverigedemokraterna vill att alla skolsköterskor och kurator har en årlig 
utbildningsdag om hederskultur. Skolnämnderna uppger dock att det redan finns 
en gemensam handlingsplan och ett konsultationsforum i samverkan mellan 
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socialtjänst, skolor och landsting. Elevhälsopersonalen får också utbildning i 
frågor med koppling till bland annat sexuell hälsa.  
 

Upplands-Bro kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-01-23, KS 17/0203 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå KF att besluta att en motion från 
Liberalerna om att säkerställa att det finns en samlad handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen ges bifall. 
 

Upplands Väsby kommun 

Interpellation, Vänsterpartiet, 2019-02-11, KS/2019:106 
I en interpellation från Vänsterpartiet till kommunstyrelsens ordförande (M) 
ställs frågor kring hur prioriterat arbetet kring jämställdhet är i kommunen. I 
interpellationen lyfts fram att V menar att det skett en förskjutning i arbetet för 
jämställdhet som tyder på att det är mindre prioriterat. I sitt svar framhåller 
kommunstyrelsens ordförande att det viktiga inte är antalet tjänstemän som 
arbetar med frågan eller antalet uppdrag som rör jämställdhet. Det framhålls 
istället att en effektivare användning av resurser kan ge samma eller bättre 
resultat. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-06-17, KS 
2019:322 
Socialdemokraterna ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande (M) om 
huruvida denne kommer tillse att regnbågsflaggan hissas i Väsby under 
Prideveckan. 
 

Uppsala kommun 

Sverigedemokraterna, Budget 2020.  
”Samtidigt måste alla barn kunna sig trygga och inte utsättas för påtryckningar 
eller sociala experiment i olika former, som genuspedagogik eller 
mångkulturalism”, skriver Sverigedemokraterna i sitt budgetförslag. SD vill även 
verka för att minska sexuella sjukdomar, oönskade graviditeter och abort bland 
elever.  
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Feministiskt initiativ, Budget och mål 2020. 
FI anger bland sina inriktningsmål att all vård- och omsorgspersonal ska hbtq+-
diplomeras. De kommunala verksamheternas utvecklingsarbete i frågor som 
genus, hedersförtryck, hbtq+, ska årligen särredovisas. Jämställdhetsrådet ska 
knyta till sig expertgrupper inom områden som genus och hbtq+. Alla 
kommunanställda som arbetar med flyktingar ska ges obligatoriska kurser i 
antirasistiskt perspektiv samt genus- och hbtq+-perspektiv. Alla 
kommunanställda ska också utbildas i ämnet med koppling till arbetet i den egna 
verksamheten. Alla skolor och elever ska ha tillgång till personal med kompetens 
kring genus, hedersförtryck, hbtq+.  
 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, Budget och mål 
2020.  
De tre partierna anger bland sina budgetyrkanden att hedersrelaterat våld och 
förtryck ska förebyggas och bekämpas genom kompetenslyft inom skola, 
socialtjänst och omsorg. Dessutom ska ett ”HVF-team” med särskild kompetens 
inrättas. En handlingsplan mot människohandel och prostitution ska tas fram.  
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll (KSN-2019-0650), 2019-
05-08.   
I ett yttrande efter en remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om att inrätta 
en myndighet för mänskliga rättigheter framgår att kommunen i huvudsak ställer 
sig positivt till förslaget. Flera politiker har dock invändningar. Jonas Segerstam 
(KD), Simon Alm (SD) och Stefan Hanna (-) vill inte att en ny myndighet inrättas. 
KD och M anser sedan, i en gemensam reservation, att en ny myndighet skulle 
innebära stora utgifter för skattebetalarna och att uppdraget kan genomföras 
utan att inrätta en ny myndighet.  
 
Sverigedemokraterna, motion, 2019-10-06.  
Efter ett förslag från Vänsterpartiet om att hissa regnbågsflaggan under hela 
oktober 2019 invänder Sverigedemokraterna. ”Mycket olämpligt”, skriver partiet i 
en motion.  
 



 74 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll (KSN-2019-02819), 2019-
10-16. 
Kommunstyrelsen tar beslutar att komplettera riktlinjerna för flaggning inom 
kommunen. KD, SD och Stefan Hanna (-) reserverar sig och kommer med egna 
yrkanden. Den senare skriver att det är ”oklokt att börja med 
minoritetsflaggningar i ett samhälle som består av allt fler minoriteter parallellt 
med ett stort behov av att skapa en samlad gemenskap”.  
 
Feministiskt initiativ, interpellation samt svar, 2019-04-23. 
Moderaterna, interpellation samt svar, 2019-10-19.  
Feministiskt initiativ frågar socialnämnden om bland annat vilka insatser som 
planeras för att förebygga våld och förtryck i namn av heder. Detta efter att en 
studie bland niondeklassare visat på ”alarmerande” resultat. Nämndens 
ordförande lyfter fram stöd och bidrag till civilsamhället och stärkt partnerskap 
med Tjejers rätt i samhället.  
 
Moderaterna lyfter också frågan senare under året. Enligt partiet har 
socialtjänsten fått kritik efter en tidningsgranskning om bristande kompetens och 
att många anmälningar läggs åt sidan. Nämndens ordförande uppger bland annat 
i sitt svar att samarbetet med Tjejers rätt i samhället bör utvecklas på barn- och 
ungdomssidan.  
 
Feministiskt initiativ, interpellation. 
I en interpellation uppger Feministiskt initiativ att RFSL Uppsala har ”minst sagt 
bristfälligt och kortsiktigt ekonomiskt stöd från kommunen och regionen” och att 
föreningen knappt kan betala sin lokalhyra. FI undrar vilka satsningar för hbtq-
personer som kommunen gör i dagsläget.  
 
Feministiskt initiativ, motion. 
I en motion föreslår FI att Uppsala kommun tecknar ett långsiktigt 
samverkansavtal med RFSL Uppsala. Partiet vill också att långsiktigt stöd ges till 
verksamheten.  
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Kulturnämnden, beslutsförslag (KTN-2019-0464), 2019-08-12. 
Nämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att samordna och arrangera 
program och evenemang på temat mänskliga rättigheter år 2020. Förvaltningen 
föreslås även få i uppdrag att prioritera temat i projekt- och evenemangsstöd. 
 

Varbergs kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-06-18, KS 
2018/0622 
KF beslutar att avslå en motion från Sverigedemokraterna om att kartlägga 
utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck inom kommunen. Detta 
eftersom kartläggning redan pågår på uppdrag av länsstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-15, KS 
2018/0471 
KF beslutar om att avslå en motion från Miljöpartiet om att utöka hbtq-
certifieringen inom skolhälsovården, med hänvisning till att det redan idag pågår 
ett aktivt arbete för likabehandling inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Liberalernas företrädare reserverar sig mot beslutet. 
 

Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-06-17, 
2019/000169 109 
KF beslutar att anse en motion från Sverigedemokraterna om att upprätta en 
handlingsplan mot tvångsgifte med mera som besvarad eftersom det redan pågår 
ett arbete som uppfyller intentionerna bakom förslaget.  
 

Värmdö kommun 

Motion, Vänsterpartiet, 2019-08-28, 2019/KS0070 
Motion från V om att ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka av kommunens 
verksamheter som är särskilt lämpade för hbtq-certifiering respektive hbtq-
diplomering, att sedermera uppdra till förvaltningen att omgående certifiera och 
diplomera de verksamheter som identifierats och att ta fram en plan för att 
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samtliga av kommunens verksamheter ska vara hbtq-certifierade eller hbtq-
diplomerade eller på annat vis särskilt utbildade innan 2022. 
 

Värnamo kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-10-01, KS.2019.220 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå en motion från 
Socialdemokraterna gällande riktlinjer och rutiner för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Detta eftersom det bedöms att det arbete som görs inom socialtjänsten 
redan är tillräckligt. Socialdemokraterna samt företrädare för 
Sverigedemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 

Västerås kommun 

Interpellation, Moderaterna, 2019-02-01, 2019/00212-6.1.8 
Interpellation från M där det ställs frågor till kommunstyrelsens ordförande om 
vilka åtgärder som tas för att skapa ett säkrare city, särskilt med tanke på hbtq 
personers upplevda otrygghet, och hur Västerås säkerställer att alla dess invånare 
oavsett sexuell läggning känner sig trygga. 
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-03-06, KS 
2015/00184-027 
Förslag till kommunfullmäktige om att en rapport som dokumenterat vilka 
aktiviteter som gjorts inom kommunen mellan 2015 – 2018 i syfta att öka 
kunskaperna om hbtq-frågor läggs till handlingarna och att uppdraget anses som 
avslutat. Under rubriken ”Fortsatt arbete” noteras att det under 2019 ska tas fram 
en handlingsplan som beskriver hur Västerås stad kan fortsätta i arbetet med 
hbtq-frågor. 
 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-03, KS 
2018/00611-5.0.2 
Kommunfullmäktige beslutar om att en motion från Sverigedemokraterna om 
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd. Detta då det konstaterats genom yttranden från relevanta nämnder att 
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problematiken är känd och att det redan pågår flera relevanta åtgärder bland 
relevanta nämnder. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-10-09, KS 
2018/02434-10.4.3 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att en motion från 
Vänsterpartiet om att samordna arbete med jämställdhet och våldsprevention 
genom att tillsätta en tjänst för uppdraget avslås. Detta eftersom det på 
stadsledningskontoret redan finns en strateg med övergripande 
samordningsansvar för jämställdhet anställd. 
 

Växjö kommun 

Sverigedemokraterna, Budget 2020, 2019-06-05.  
Under avsnittet ”Strategisk inriktning” skriver partiet: ”Vi vill ge extra frihet och 
livskvalité till funktionsnedsatta för kulturella säryttringar och genusexperiment”.  
 
Socialdemokraterna, motion samt svar (2019-00506), 2019-11-19.  
Kommunfullmäktige bifaller Socialdemokraternas förslag om att säkerställa 
flaggning med Prideflaggan under Växjö Pride. Sverigedemokraterna reserverar 
sig mot beslutet.  
 
Vänsterpartiet, motion samt svar (2019-00282), 2019-10-15.  
Vänsterpartiet vill att alla bibliotek i kommunen hbtq-certifieras med hjälp av 
RFSL. Fullmäktige besvarar motionen med att certifieringen ligger i linje med 
kommunens värdegrund, men att det för tillfället inte är aktuellt.  
 

Ånge kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-02-25, KS 18/215 
KF beslutar att bifalla en motion från Socialdemokraterna om att ge 
förtroendevalda utbildning inom hbtq-frågor. Samtliga förtroendevalda för 
mandatperioden 2019 – 2022 kommer att erbjudas hbtq-utbildning kvällstid. 
Deltagandet är frivilligt och ingen ersättning kommer utgå. 
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Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-06-17, KS 18/266 
KF beslutar att avslå en motion från Vänsterpartiet om hbtq-certifiering av alla 
skolor i kommunen. Utbildningsnämnden har inte möjlighet att friställa personal 
för deltagande i RFSL:s utbildning. Däremot bör kommunens elevhälsoteam få 
tillgång till utbildning i ämnet.  
 

Årjängs kommun 

Årjängs borgerliga opposition, reservation, 2019-09-30.  
Årjängs borgerliga opposition, kallad ÅBO, som består av Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot förslaget att döpa en ny 
förskola till Regnbågen. ”Då regnbågen idag används som politiskt laddad symbol 
är Källan att föredra”, skriver de.  
 

Älmhults kommun 

Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2019-03-05, KS 2018/82 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan om 
85000 kr för att anordna en Pridedag och uppmanar nämnden att genomföra 
arrangemanget inom tilldelade budgetramar.  
 

Örebro län 

Sverigedemokraterna, Budget 2020, 2019-10-28. 
Sverigedemokraterna vill ge regionstyrelsen i uppdrag att ta bort alla krav på 
hbtq-utbildningar för personal och hbtq-certifiering av verksamheterna. SD vill 
även att kostnaderna för detta under de senaste fem åren utreds och redovisas.  
 

Örebro kommun 

Sverigedemokraterna, Budget 2020, 2019-10-15.  
Sverigedemokraterna vill upprätta en kommunal handlingsplan för att minska 
antalet aborter. ”Ingen skall behöva känna sig tvingad av yttre omständigheter till 
att göra abort”, skriver partiet.  
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Örebropartiet, motion (Ks 620/2019).  
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) vill att all pågående och planerad 
hbtq-certifiering stoppas.  
 
Vänsterpartiet, motion (Ks 1508/2019). 
Vänsterpartiet vill att ett minnesmärke över Sveriges första Pride-marsch 
upprättas.  
 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll (Ks 305/2018), 2019-12-
03.  
Sverigedemokraterna reserverar sig mot att en framtagen riktlinje, som beskriver 
hur kommunen arbetar för att säkerställa att de krav som diskrimineringslagen 
ställer på kommunen som arbetsgivare, uppfylls. Riktlinjen ska även underlätta 
för chefer att arbeta förebyggande och främjande. SD vänder sig bland annat mot 
ett stycke som handlar om att främja jämn könsfördelning och anser att den 
riskerar att leda till positiv särbehandling.  
 

Österåkers kommun 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 2019-10-21, KS 
2018/0099 
KF beslutar att anse en motion från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, om 
att kommunen ska ta fram lokala åtgärder utifrån metoo-rörelsens kravlista för 
att stärka arbetet mot sexuella övergrepp, trakasserier och övergrepp mot 
kvinnor, som besvarad. Detta med hänvisning till det arbete som redan 
genomförts inom kommunen under 2018/19. 
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