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Interpellation om ett tolerant Luleå som växer med trygghet
Mikael Leisjö (fp) anför följande i interpellation till kommunstyrelsens
ordförande.
Miniminivån för att ett samhälle – kommunen – ska kunna växa med trygghet
är att invånarna känner att åtminstone deras grundlagsstadgade rättigheter
kan garanteras. Oberoende av kön, religion, etnisk tillhörighet och sexuell
läggning ska du kunna känna att samhället gör allt för att ge dig en trygg
tillvaro.
Alla ovan uppräknade saker är viktiga – men vi kan tycka att det är på ett
område där Luleå kommun sviktar mest – sexuell läggning.
RFSL lät 1998 göra en undersökning där de granskade kommunerna ur
perspektivet hur helhetssituationen för homo- och bisexuella var i de olika
kommunerna. Luleå hamnade på en mindre hedrande 53:e plats.
Folkpartiet la då en motion till kommunfullmäktige om åtgärder som skulle
kunna förbättra de homo- och bisexuellas situation i Luleå. Motionen bifölls.
Den innebar bland annat en utvärdering av sex- och samlevnadsundervisningen, om att särskilt uppmärksamma mobbning mot homo- och
bisexuella elever samt att förbättra personalutbildningen genom att fördjupa
kunskapen inom området hos den egna personalen.
År 2006 lät RFSL utföra en liknande enkät, vilket även kom att inkludera
transpersoner. Resultatet för Luleås del handlade inte längre om föga
hedrande placering utan om en riktigt usel 142:a plats.
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Utifrån det som bifölls i motionen vill jag därför ställa följande frågor:
Vad uppvisade utvärderingen av skolans sex- och samlevnadsundervisning
utifrån perspektivet homo- och bisexualitet?
Hur har skolan särskilt uppmärksammat mobbning mot homo- och bisexuella
elever?
Hur mycket har kunskapen om homo- och bisexualitet ökat hos kommunens
personal?
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

-

uppdra till kommunstyrelsens ordförande att besvara interpellationen.
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