PRESSMEDDELANDE
Från Socialdemokraternas budget:
Att kunna känna sig välkommen och mottagen på ett korrekt sätt i alla kommunens
verksamheter. Detta för att ALLA ska känna sig trygga i Salem, även de som identifierar
sig utanför den heteronoma normen. Att vara homo-, bi-, transsexuell och Queer är
man årets alla dagar, inte en dag om året.

Vi socialdemokrater i socialnämnden i Salem kommun stod återigen sida vid sida
med de goda krafterna inom Liberalerna, precis som vid demokratins införande i
Sverige.
Denna gång handlade det åter om mänskliga rättigheter, rätten att få vara den man
vill och kunna uttrycka sig själv.
2018 lämnade Liberalerna in en motion till fullmäktige som behandlades först den
20 juni 2022 av socialnämnden. Motionen handlade om att kommunen ska planera
satsning och utbildning av all personal i HBTQ+ frågor, och se till att verksamheten
är certifierad.
Ett stort samhällsproblem är att människor inte känner sig trygga i att få vara den de
är, vilket även förvaltningen lyfter fram i deras förslag till motionssvar, i synnerhet
bland det stora antalet personer inom förvaltningen som är äldre, där både skam,
okunskap och ovilja leder till att homo-, bi- och transexuella, personer med queera
uttryck, identiteter och intersexpersoner.
Majoriteten bestående av moderaterna, kristdemokraterna och centerpartiet
försöker till och med köra över Liberalerna som står bakom denna oerhört viktiga
motion. När vi Socialdemokraterna hjälper Liberalerna och lyfter upp motionen för
beslut, försöker moderaterna kollra bort innehållet med att detta inte rör
socialnämnden, att det inte finns pengar, och att de struntar i vad kommunstyrelsen
gör med motionen.
Detta är djupt beklagligt att majoriteten behandlar så många människor på detta sätt,
säger socialnämnden 2:a vice ordförande Andreas Dahl. Det är viktigt att den
myndighetsutövning som sker i förvaltningen utgår från alla människors lika värdighet
och att vår personal får den kunskap de behöver för att arbeta på rätt sätt.

För oss Socialdemokrater är det en viktig demokratifråga att man i kontakten med
kommunen inte ska behöva dölja vem man är, och att man ska veta att man får ett
jämställt bemötande.
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