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Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 000 invånare. 
Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har 
”Sumpan” mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst! 

 

 

Sundbyberg först ut att HBT-certifiera 
kulturarbete  

Imorgon, på alla hjärtans dag, får Hallonbergens bibliotek och kreativa 
centrumet Aggregat formellt sina HBT-certifieringar av RFSL, Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 

Det är första gången en kulturverksamhet får RFSL:s certifiering, som är en bekräftelse på att 
verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat med HBT-frågor. Det handlar om att bemöta 
besökare med respekt och erbjuda de anställda god arbetsmiljö, allt utifrån ett HBT-perspektiv 
som ifrågasätter heteronormen.  

– Kulturverksamheter som bibliotek och kreativa centrum har ett viktigt demokratiskt uppdrag. 
De ska vara tillgängliga för alla och främja möjligheter; ett uppdrag väl förenligt med målet för en 
HBT-certifiering. Det handlar om att synliggöra och ifrågasätta det som tas för givet, och om att 
bredda tankebanor, arbetssätt och utbud, säger Anna Nordqvist, certifieringsansvarig på RFSL. 

I Sundbybergs stad finns ett politiskt beslut om att verksamheterna ska arbeta aktivt för  
jämlikhet och jämställdhet.  

− Jag är mycket stolt över det arbete som görs för likabehandling i Sundbybergs 
kulturverksamheter. Det är viktigt att ifrågasätta invanda normer och lämna plats åt ett 
bemötande som välkomnar alla människor, säger Annika Hirvonen, ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden.  

Den 14 februari klockan 16.00 går ceremonin av stapeln på Hallonbergens bibliotek i 
Hallonbergen centrum. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren och ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden Annika Hirvonen håller tal och inviger en regnbågshylla med ny litteratur. 
Därefter delar RFSL ut certifikaten till medarbetarna på Hallonbergens bibliotek och Aggregat.  

För mer information, kontakta:  

Annika Hirvonen (MP), ordförande kultur- och fritidsnämnden, 08 – 706 65 34, 
annika.hirvonen@sundbyberg.se  

Anna Nordqvist, certifieringsansvarig, RFSL, 073 – 890 76 10, anna.nordqvist@rfsl.se 

Karolina Moe, pressekreterare, 08 – 706 80 69, karolina.moe@sundbyberg.se 
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