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Utreda förutsättningarna för att inrätta HBTQ-piloter 
 
 
Förslag till beslut 
Grundskolenämnden 
1. godkänner rapporten 
2. uppdrar åt förvaltningen att i arbetet med att ta fram förslag till flerårsplan 
inarbeta nämndinitiativets syfte som är att finna en aktiv strategi för att 
motverka risken att människor bemöts olika baserat på sexuell läggning, kön, 
könsidentitet, etnicitet eller andra sociala kategoriseringar som bryter mot 
rådande normer.  
 
 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ från Rödgrönt samarbete för Västerås genom Vasiliki 
Tsouplaki (V), Anne Hübinette (S), Per-Åke Olofsson (S), Andreas Porswald 
(MP), Maria Kesselring (S) och Malin Pettersson (MP) gavs i oktober 2014 i 
barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag till förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för att inrätta HBTQ-piloter som får till uppgift att ansvara 
för kunskapsspridning på arbetsplatsen. Syftet är att finna en aktiv strategi för 
att motverka risken att människor bemöts olika baserat på sexuell läggning, 
kön, könsidentitet, etnicitet eller andra sociala kategoriseringar som bryter 
mot rådande normer.  
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Utredning av nämndinitiativ 
Utred förutsättningarna för att inrätta HBTQ-piloter 
 
Initiativ 
I ett nämndinitiativ från rödgrönt samarbete för Västerås gavs i oktober 2014 
ett uppdrag till förvaltningen att  

• Utreda förutsättningarna för att inrätta HBTQ-piloter 
 
Rådande läge och behov av stöd 
Flera studier har visat att unga HBTQ- personer i större utsträckning än andra 
unga utsätts för mobbing, hot och våld och för att ha känt sig osynliggjorda, 
kränkta och diskriminerade. Unga HBTQ-personer uppger även i större 
utsträckning än andra unga känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd 
och brist på tillit till andra människor. Samtliga faktorer bidrar till såväl fysisk 
som psykisk ohälsa. 
 
För att kunna skapa en öppen och inkluderande skola behöver chefer och 
medarbetare i skolan ha goda kunskaper om HBTQ-personers livssituation 
och om normer kring sexualitet och kön. Både elever och medarbetare har rätt 
till en god arbetsmiljö och att få ett respektfullt bemötande. Efter ett 
nämndinitiativ i början av 2013 beslutade de pedagogiska nämnderna att 
kartlägga behovet av att erbjuda medarbetarna i verksamheterna en 
grundutbildning i HBTQ-frågor samt kvalitetssäkra bemötande av eleverna 
utifrån ett icke heteronormativt individfokus. Kartläggningen visade att det 
fanns både önskemål om och behov av kompetensutveckling på området. Som 
ett led i att kvalitetssäkra arbetet anordnades en tretimmars föreläsning som 
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och 
queeras rättigheter) genomförde. Målgruppen för föreläsningen var samtliga 
chefer och medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och kultur- och idrottsförvaltningen samt förtroendevalda i 
verksamheternas nämnder. Föreläsningen gav grundläggande kunskaper och 
en möjlighet att reflektera över normer och värderingar. Vid föreläsningarna 
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gavs också information om hur verksamheterna kan gå vidare med ett 
fördjupat normkritiskt arbete. 
 
Förvaltningens överväganden och förslag  
Grundskolans rektorer har signalerat att de har ett behov av 
kompetensutveckling om HBTQ.  Skolorganisationen är starkt decentraliserad 
och varje rektor ansvarar för sin skolas ekonomi och verksamhet. Inom ramen 
för skolans ekonomiska tilldelning, mål och resultatansvar ansvarar rektor för 
satsningar på medarbetarnas fortbildning. Ett arbete behöver göras 
tillsammans med grundskolans rektorer för att komma fram till vilken 
ytterligare kompetensutveckling och vilket stöd man behöver. Därefter kan 
förvaltningen se vilken typ av fortbildning och stöd som kan samordnas och 
erbjudas till grundskolan gemensamt. 
  
En annan fråga är vilka möjligheter det finns för grundskolan att kraftsamla 
kring HBTQ-perspektivet just nu. Den tydliga signalen från grundskolans 
rektorer är att medarbetarnas tid för fortbildning är intecknad för redan 
beslutade och pågående satsningar. Arbetet med att stärka kunskaperna om 
HBTQ behöver samordnas med andra angelägna perspektiv som inryms under 
paraplyet mänskliga rättigheter. Skolan uttrycker ibland att de olika 
satsningarna ger upphov till en viss förvirring och en upplevelse av 
”perspektivträngsel”.  Att arbeta med HBTQ-frågor låter sig inte göras utan att 
också komma in på andra perspektiv såsom t ex genus, jämställdhet, 
jämlikhet, etik och värdegrund. Det är viktigt att perspektiven inte blir till 
separata spår utan koppling till varandra.  Arbetet ska ses som en del av en 
helhet vars syfte är att ge alla i skolan samma förutsättningar och värna alla 
människors lika värde.  
 
Den modell vi har i staden med nästan 900 utbildande barnpiloter, har visat sig 
vara ett framgångsrikt koncept för att implementera barnkonventionens 
intentioner i stadens verksamheter. En viktig del av framgången kan spåras till 
ett väl sanktionerat och sammanhållet arbete med rekrytering, utbildning, 
fortbildning, nätverkande och uppföljning.  Att vidga barnpiloternas 
kompetens och fokus för att bli mer MR-piloter anser företrädare för 
verksamheten inte vara ett alternativ.   Det skulle vara resurskrävande att starta 
en liknande verksamhet med MR-piloter eller piloter för delperspektiv som 
genus, HBTQ, jämställdhet, jämlikhet e t c. Det nuvarande ekonomiska läget 
medger inte start av en sådan verksamhet.  
 
Med utgångspunkt i stadens vision, övergripande styrdokument och rådande 
ekonomiska prognoser kommer barn- och utbildningsförvaltningen, under 
innevarande år, att arbeta fram ett förslag till flerårsplan för de pedagogiska 
nämndernas ansvarsområden. Flerårsplanen kommer att bli ett viktigt 
styrdokument och ligga till grund för kommande budgetarbete och utarbetande 
av verksamhetsplaner på olika nivåer. Förvaltningen föreslår att förslag till 
åtgärder för att stärka grundskolans kompetens och arbete med HBTQ-frågor 
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hanteras inom ramen för arbetet med att ta fram flerårsplanen. I processen att 
ta fram flerårsplanen kan de olika perspektiven belysas i ett sammanhang och 
åtgärder kan samordnas.   
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