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2016-10-14
Kompetensnämnden

Dnr. Kon 2016/126-7
HBTQ-certifiering av Järfälla gymnasium
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1

Kompetensnämnden godkänner förvaltningens utredning.

Ärendet i korthet

Kompetensnämnden har inför nämndens extra sammanträde 2016-10-25 uppdragit
åt kompetensförvaltningen att utreda förutsättningarna för HBTQ-certifiering av
Järfälla gymnasium. Förvaltningens samlade bedömning är att en HBTQ-certifiering
av Järfälla gymnasium skulle bli kostsam, men att resultaten skulle kunna bidra till
uppfyllnaden av kompetensnämndens trivselmål och därigenom stärka varumärket
för Järfälla gymnasium. Järfälla kommuns kompetensfond föreslås som en möjlig
finansiering för att täcka certifieringskostnaderna, samt att Järfälla gymnasium kan
använda studiedagar för att täcka merparten av den arbetstid som processen skulle
kräva. Detta skulle förslagsvis kunna innebära att utbildningen genomförs under
perioden januari-maj 2018, för HBTQ-certifiering sommaren 2018.
Handlingar
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Tjänsteskrivelse: HBTQ-certifiering av Järfälla gymnasium, 2016-10-14
Informationsmaterial: ”Hur mycket värt är allas lika värde?”.
Offert: HBTQ-certifiering av Järfälla gymnasium.
Korrespondens: ”Re: HBTQ-certifiering”
Ordförandeförslag, 2016-09-21 – HBTQ-certifiering av Järfälla gymnasium
Kompetensnämndens beslut 2016-09-28, 166 §, HBTQ-certifiering av Järfälla
gymnasium, ordförandebeslut

Redogörelser och analyser

Kompetensnämnden har inför nämndens extra sammanträde 2016-10-25 uppdragit
åt kompetensförvaltningen att utreda förutsättningarna för HBTQ-certifiering av
Järfälla gymnasium (KON 2016-09-28 § 166). Syftet med en sådan certifiering
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skulle vara att bidra till uppfyllandet av kompetensnämndens trygghetsmål för
gymnasieskolan.
Kort om HBTQ-certifiering

HBTQ står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queerpersoner.
Begreppet bottnar alltså i individens egen uppfattning om sin identitet, och i
förhållandet mellan denna uppfattning och rådande normer. Kort sagt handlar det om
möjligheten att vara sig själv, exempelvis som elev vid en skola.
HBTQ-certifiering genomförs av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), och målet är att skapa en miljö
där alla känner sig inkluderade och välkomna (se bifogade underlag från RFSL*).
Detta genom att bygga upp en fortlevande process i verksamheten.
I praktiken bygger HBTQ-certifieringen på omfattande utbildningsinsatser under
minst fem månader, där alla anställda inom verksamheten ska delta i fyra halvdagar
utbildning. Därutöver bildas en HBTQ-grupp inom verksamheten, som kontinuerligt
arbetar med HBTQ-frågor och som under certifieringsprocessen får stöd från RFSL.
Certifieringen är giltig i tre år, och därefter kan verksamheten omcertifieras genom
en sex timmars workshop med verksamhetens HBTQ-grupp.

Genomförbarhetsanalys

Förvaltningens bedömning är att en HTBQ-certifiering skulle kunna bidra till att
uppfylla trygghetsmålet att andelen gymnasieelever som upplever en lärandemiljö
som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka (se kompetensnämndens beslut
2015-06-03, § 45). I dagsläget finns ingen forskning som utvärderar just dessa
effekter bland elever utifrån HBTQ-certifieringens insatser. Det är dock vedertaget
att personalen är starka normbildare i skolan, även bland eleverna (se t.ex. Christer
Stensmo om pedagogens ledarskap i klassrummet), vilket bör medföra att
certifieringens verkan sprider sig.
Därutöver bedömer förvaltningen att uppfyllnaden av nämndens trygghetsmål, i
kombination med genomförandet av en HTBQ-certifiering, skulle kunna bidra till att
stärka varumärket för Järfälla gymnasium. Detta kan i sin tur leda till att fler
ungdomar väljer att ansöka om plats vid kommunens egen gymnasieskola, vilket
svarar mot nämndens mål att andelen Järfällaungdomar som söker till Järfälla
gymnasieskolor ska öka (ibidem).
Järfälla gymnasiums bedömning är därtill att en satsning på HBTQ-certifiering går i
linje med dess kommande verksamhetsplan – i vilken bemötande, arbetsro och ökad
närvaro står i fokus. Förhoppningen är att dessa insatser ska leda till ökade
studieresultat, vilket också bidrar till att stärka skolans varumärke.
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* Förvaltningen observerar nämnden på att tjänsteskrivelsens underlag från RFSL till viss
del är färskvara, och då speciellt gällande de offerterade kostnaderna.
Ekonomiska förutsättningar

(1) Investeringar kopplade till HBTQ-certifiering
Värde av arbetstid – fyra halvdagar utbildning för all personal
(beräknat för fyra halvdagar med 169 medarbetare med en
genomsnittlig timkostnad av 260 kr per person).
Värde av ytterligare arbetstid – verksamhetens HBTQ-grupp
(beräknat för tio två timmars möten med tio medarbetare med en
genomsnittlig timkostand av 260 kr per person).
Kostnad för utbildning och certifiering
(beräknat enligt bifogad offert från RFSL).
Totalt
(2) Investeringar kopplade till omcertifiering efter tre år
Värde av arbetstid – se timmar workshop för all personal
(beräknat för sex timmar med 169 medarbetare med en
genomsnittlig timkostnad av 260 kr per person).
Kostnad för omcertifiering
(beräknat enligt bifogad korrespondens med RFSL).
Totalt

Belopp
703 040 kr

52 000 kr

534 000 kr
1 289 040 kr
Belopp
263 640 kr

20 000 kr
283 640 kr

Ekonomisk analys

Merparten av de investeringar som förutsätts för en HBTQ-certifiering består av
värdet av arbetstid (d.v.s. totalt 755 040 kr för en första certifiering och 263 640 kr
för omcertifiering). En mindre del av detta utgörs av HBTQ-gruppens arbete, som
efter ett genomförande bör betraktas som en kontinuerlig del av verksamheten.
Järfälla gymnasium bedömer därutöver att att de resultat som en HBTQ-certifiering
kan tillföra verksamheten väger upp den arbetstid som måste investeras för
utbildning av all personal. Därmed kan lösningen huvudsakligen vara att
verksamheten genom studiedagar själv åtar sig att lösa den största
investeringsposten, d.v.s. arbetstid.
Därutöver är dock även utbildnings- och certifieringskostnaderna omfattande,
speciellt i relation till skolans ekonomiska förutsättningar. Idag har Järfälla
gymnasium inga specifika medel avsatta för kompetensutveckling, utan löser dessa
behov kontinuerligt. Om verksamheten själv skulle behöva finansiera den offerterade
kostnaden från RFSL, så skulle alltså kärnverksamheten riskera att hämmas. Det
finns därmed en risk att skolans varumärke skulle försvagas i andra hänseenden
samtidigt som det skulle stärkas ur HBTQ-synpunkt. För att undvika denna
överbelastning av Järfälla gymnasiums ekonomi kan därför ytterligare medel för
utbildningsmomenten av HBTQ-certifieringen (d.v.s. 534 000 kr för en första
certifiering och 20 000 kr för omcertifiering) sökas som extern finansiering, t.ex. från
Järfälla kommuns kompetensfond. Eftersom kompetensfonden är öppen att söka för
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såväl interna som externa utförare, så bedömer förvaltningen att detta inte skulle
strida mot konkurrensneutraliteten.
Om extern finansiering inte beviljas, så bedömer förvaltningen att HBTQ-certifiering
av Järfälla gymnasium heller inte bör genomföras.

Barnkonsekvensanalys

Under våren 2016 förde kompetensförvaltningen, inför bildandet av Järfälla
gymnasium, samtal med en elevreferensgrupp som bestod av elever vid de tre
tidigare gymnasieskolorna. I samtalen med denna elevreferensgrupp föreslog flera
elever HBTQ-certifiering som en möjlig insats för att hantera en upplevd
trivselproblemetik inom gymnasieskolan.
Med bakgrund av detta bedömer förvaltningen att HBTQ-certifiering kan bidra till en
ökad trivsel bland elever vid Järfälla gymnasium. Dock är denna certifiering en
resurskrävande process, och om resurser inte tillskjuts för ändamålet bedömer
förvaltningen att det kan leda till brister i utbildningsverksamheten, vilket självfallet
skulle drabba eleverna.
Slutsatser

Förvaltningens samlade bedömning är att en HBTQ-certifiering av Järfälla gymnasium skulle bli kostsam, men att resultaten skulle kunna bidra till uppfyllnaden av
kompetensnämndens trivselmål och därigenom stärka varumärket för Järfälla
gymnasium. Järfälla kommuns kompetensfond föreslås som en möjlig finansiering
för att täcka certifieringskostnaderna, samt att Järfälla gymnasium kan använda
studiedagar för att täcka merparten av den arbetstid som processen skulle kräva.
Detta skulle förslagsvis kunna innebära att utbildningen genomförs under perioden
januari-maj 2018, för HBTQ-certifiering sommaren 2018.
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