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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) om
”Stockholms läns landsting + Pride = sant!”
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Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) om
"Stockholms läns landsting + Pride = sant!"
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Victor Harju (S) anmäler jäv.
Ärendeheskrivning
Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) har lämnat en motion om Stockholms läns
landstings deltagande i Stockholm Pride.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll den 3 februari 2015 med
S-, MP- och V-ledamöternas särskilda uttalande
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 januari 2015
Motion 2013:11
Förslag och yrkande

!

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga) att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Bifall, från V-ledamoten, till Vänsterpartiets förslag (bilaga) att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens heslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Ordförande

Justerare

rusterare

Exp. datum

Sign.
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Reservation
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag.
Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särsldlt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
instämmer i Socialdemokraternas särskilda uttalande.
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen, ärende 22
Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) om Stockholms läns landsting +
Stockholm pride =sant
Den allt för senfärdiga hanteringsordningen av motioner inom Stockholms läns
landsting innebär att motionen vid det här laget har förlorat sin aktualitet avseende
att-satserna som sådana. Vi hoppas dock att Alliansen instämmer med andemeningen
i motionen och att SLL deltar i kommande Pridefestivaler.

Stockholms läns landsting

LANDSTINGSSTYRELSEN
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Ärende 22

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad "Stockholms läns landsting +
Stockholm pride = sant!"

Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå Landstingsfullmäktige

Att bifalla motionen

Vänsterpartiet anser att det är mycket viktigt att utveckla samarbetet med Stockholm pride
och landstingets deltagande där.

P 22, 2015-03-03
Stockholms läns landsting
Landstingsradsberedningen

1 (2)
SKRIVELSE
2015-02-18

Landstingsstyrelsen

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad
"Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant!"

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan
Ärendebesla*ivning
Mattias Sääksjärvi (S) har lämnat en motion om Stockholms läns landstings
deltagande i Stockholm Pride.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stocldiolm Pride har utvecklats till en av Stockholms mest uppskattade och
välbesökta festivaler sommartid. Det är viktigt att Stockholms läns
landstings olika verksamheter deltar under Prideveckan dels för att visa sitt
engagemang för HBTQ-frågor och dels för att synliggöra många av de
verksamheter som drivs under landstingets paraply såsom hälso- och
sjukvård samt kollektivtrafik.
Under förra årets Pridefestival deltog landstinget aktivt i de olika
aktiviteterna under festivalveckan. LAFA - enheten för sexualitet och hälsa
deltog och medverkade till att landstinget gick under egen banderoll med
ledande företrädare i paraden.
Stockholms läns landsting deltog också i förra årets STOPHIV-kampanj
"You never walk alone" som är ett samarbete mellan landstingets olika
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enheter och flertalet frivilligorganisationer för att förebygga HIV bland män
som har sex med män.
Trafikförvaltningen deltar också aktivt under Pride och har så gjort under
ett flertal år med eget ekipage i paraden som brukar vara uppskattat både
bland deltagare och åskådare. Dessutom flaggar i princip samtliga
innerstadsbussar med Prideflagga under festivalveckan. I år flaggade även
landstinget centralt med Prideflaggor.
Stockholms läns landsting uppmärksammar och deltar således varje år vid
de aktiviteter och festligheter som omgärdar Stockholm Pride. Det kan vara
intressant att titta på om deltagandet under Pridefestivalen skulle kunna
koordineras ännu mer. Det viktigaste är dock att verksamheterna utifrån
sitt uppdrag finner de lämpligaste kanalerna om eventuellt deltagande för
att nå ut med sina budskap och för att på så sätt arbeta för ett tolerantare
samhälle.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll den 3 februari 2015 med
S-, MP- och V-ledamöternas särskilda uttalande
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 januari 2015

Carl Rydingstam
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Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi rn.fi. (S) om
Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant
LS 1309-1147

Ärendebeskrivning
Mattias Sääksjärvi (S) har lämnat en motion om Stocldiolms läns landstings
deltagande i Stockholm Pride.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 januari 2015
Motion 2013:11

Förslag och yrkande
På sammanträdet förelåg följande förslag.
Bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 januari 2015
Bifall till motionen från MP-ledamoten och V-ledamoten
Ordföranden finner att personalutskottet bifaller landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.

Personalutskottets beslut
Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
att anse motionen besvarad.
Särskilt

uttalande

Jens Sjöström och Dag Larsson (S) lägger ett särskilt uttalande till
protokollet från Socialdemokraterna (bilaga).
Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) instämmer i
Socialdemokraternas uttalande.

Beslutsexpeditiering:
LS
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsens personalutskott,
ärende 8
Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) om Stockholms läns landsting +
Stockholm pride =sant
Den allt för senfardiga hanteringsordningen av motioner inom Stockholms läns
landsting innebär att motionen vid det här laget har förlorat sin aktualitet avseende
att-satserna som sådana. V i hoppas dock att Alliansen instämmer med andemeningen
i motionen och att SLL deltar i kommande Pridefestivaler.
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Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens
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Handläggare:
Clara Wahren

Landstingsstyrelsens
personalutskott

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad
"Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant!"
Ärendebeskrivning
Mattias Sääksjärvi (S) har lämnat en motion om Stockholms läns landstings
deltagande i Stockholm Pride.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 januari 2015
Motion 2013:11
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Mattias Sääksjärvi (S) föreslår att landstinget ska delta i Stockholm Pride år
2014. Förvaltningen arbetar med att hitta ett lämpligt sätt för landstinget
att delta och föreslår att motionen ska anses besvarad.
Bakgrund
Motionären föreslår att landstinget under år 2014 deltar i Stockholm Pride
Park med utställartält i eget namn, att verksamheterna inom
organisationen har möjlighet att delta tillsammans under detta paraply, att
landstinget som personalorganisation deltar i egen sektion under Pride
paraden år 2014 samt att deltagandet ska utvärderas och utvecklas som en
kontinuerlig plattform för landstingets hbt-arbete.
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Stockholm Pride 2014 har redan genomförts, och landstinget har deltagit
från olika verksamheter. Exempelvis har LAFA - enheten för sexualitet och
hälsa deltagit och medverkat till att landstinget gått under egen banderoll
med ledande företrädare i paraden.
Överväganden
Personal från förvaltningen var närvarande under Stockholm Pride år 2014
för att observera. Förvaltningen har startat ett arbete för att se över
möjligheterna för Stockholms läns landsting att delta i Stockholm Pride i
framtiden.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Ankom
Stockholms läns landsting
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Motion från Mattias Sääksjärvi (S) "Stockholms
läns landsting + Stockholm pride = sant!"
Sedan 1998 genomförs norra Europas största firande och uppmärksammande av
homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter under en hel sommarvecka i
Stockholm. Stockholm Pride, som drivs som en ideell förening, har bhvit ett stort
fenomen vars rykte sträcker sig över hela världen. Tiotusentals personer besöker
årligen dess parkområde där stora delar av det offentliga Sverige närvarar med
utställartält. En halv miljon människor trängs på Stockholms gator för att se Pride
paraden tåga genom staden. Stora delar av det offentliga Sverige deltar för att visa sitt
engagemang för allas lika värde. Ändå saknas en av landets största arbetsgivare,
Stockholms läns landsting, både i tältområdet och i paraden.
Med en nyligen antagen hbt-policy borde landstingets centrala organisation aktivt
visa sig sida vid sida med organisationer som Regeringskansliet, Polisen i Stockholms
län, Försvarsmakten och frivilligorganisationerna och visa att länets medborgare och
landstingets anställda har en aktiv part som arbetar för hbt-personers rättigheter. Det
duger inte att det arbetet ska bygga på enskilda enheters, i många fall förvisso, stora
och betydelsefulla engagemang för dessa frågor. Landstinget måste som eget
varumärke finnas på plats och erbjuda och stötta de enskilda verksamheterna att
verka under samma paraply. På det sättet visar man sig som en seriös arbetsgivare
som arbetar mot diskriminering på arbetsplatserna, stödjer arbetskollegor som vågar
komma ut på jobbet och som framför allt är ett hbt-vänhgt ansikte gentemot våra
brukare, patienter och medborgare. Det gynnar både en arbetsgivare som har svårt
att locka till sig bristyrken och en organisation som ska representera demokratin.

Med anledning av detta föreslås landstmgsfullmäktige
•

Att Stockholms läns landsting under 2014 deltar i Stockholm Pride Park med
utställartält i eget namn

•

Att Stockholms läns landsting erbjuder verksamheterna inom organisationen
att delta tillsammans under samma paraply i parkområdet.

•

Att Stockholms läns landsting som personalorganisation deltar i egen sektion
under Pride paraden 2014.

201141

•

Att deltagandet i Stockholm Ptide 2014 därefter utvärderas och utvecklas
som en kontinuerhg plattfom för landstingets hbt-arbete.

Stockholm den 12 september 2013

