Kontaktperson
Bella Lawson
Region Västerbotten
Tel: 070-676 72 73
bella.lawson@regionvasterbotten.se

2018-09-07

Enligt sändlista

Protkoll styrgruppsmöte Hbtq och normkritisk kompetens 2018-09-07
kl 9.00
Lokal: Eken, Region Västerbotten, och via telefon, ring följande nummer: 090-16 30 13.
Deltagare: Camilla Thorn Wollnert, Ingrid Printz, Maria Oldenmark, Märta Molin, Richard
Ström och Bella Lawson.
Förhindrade: Lars Westin.
1. Genomgång av föregående protokoll
Bella går igenom föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.
2. Utvärdering av slutkonferensen den 30 augusti 2018
Synpunkter slutkonferensen
-

-

Välbesökt konferens– 78 st deltagare totalt.
Fantastisk dag med spännande diskussioner.
Bra med representation utanför de tre regionerna.
Bra att dagen leddes av en moderator.
Bra panelsamtal överlag. Samtalen hade lite olika karaktär: vissa var mer dynamiska än
andra (Elfrida Bergman deltog inte pga sjukdom och ersattes i sista sekund av förste
arkivarie vid folkrörelsearkivet i Västerbotten). Utmaning: stora övergripande frågor som
kunde vara svåra att besvara.
Bra med rundabordssamtal.
Positivt med ett forum med personer som kan hbtq-frågorna, vilket skapade spets i
samtalen.
En konferens för de redan initierade.
Utvärdering skickades ut till konferensdeltagarna på konferensen.
37 st inkomna svar den 2018-09-07. Bella läste upp några kommentarer ur
utvärderingen. Överlag var det ett positivt om helhetsomdöme.

3. Handboken
Pdf-fil av handboken i populär version skickas ut till varje region så att den kan läggas ut
på respektive hemsidor. I populärversionen är delarna angående regionerna, begreppen i
alfabetisk ordning samt delen om härskartekniker ej med. Delen angående regionerna
får läggas in av regionerna själva.
4. Intervjustudie/slutrapport
Intervjustudien kommer att färdigställas. Richard bollar innehåll med
Lars och Camilla. Rapporten kommer att publiceras i CERUM:s rapportserie.
5. Information återrapportering KUR och Region Västerbotten
Sista återrapporteringsdatum KUR 2018-12-31 och RV sista september.
Bella göra klart återrapporteringen innan den 21 september. Denna kompletteras senare
med intervjustudien/rapporten.
Bella efterfrågar tidsrapportering från de andra regionerna.
6. Framtiden
Hur ska vi arbeta vidare med hbtq-frågorna i våra verksamheter?
-

Region Jämtland Härjedalen – ambitionen är att anordna utbildningar för egen
personal och externa verksamheter. Detta kommer även att ingå i arbetet med
jämställdhetsintegrering inom regional tillväxt på förvaltningsnivå.
Region Västernorrland – har haft samverkansträff med verksamheterna – lyfter fram
handboken internt och externt samt planerar utbildningar internt.
Region Västerbotten – frågan ska vara levande på de traditionella mötesformerna likt
APT. Presentation för högsta ledningsgruppen inom Region Västerbotten och
Kulturberedningen kommer att genomföras. Utöver detta inkludera hbtq-frågorna i
kulturplanearbetet, verksamhetsplaneringsarbetet och verksamhetsdialogerna med
de regionala kulturinstitutionerna i relation till uppföljningen. En idé är att någon
inom enheten tar på sig hbtq-glasögon och kvalitetssäkrar våra processer.

Regionerna kommer att stötta varandra i det fortsatta arbetet exempelvis gällande
utbildningsinsatser.

7. Övrigt
Alla instämmer att projektet varit viktigt och bra.
Vi kan konstatera att frågorna har och kommer att hamna högre upp på regionernas
agenda.
Värdefullt att CERUM varit en del av projektet.
Ett stort tack till alla som medverkat under projektets tre år.

Vid protokollet
Bella Lawson

Justeras
Camilla Thorn Wollnert

