TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Thomas Dennerby
Fritidschef
08-5782 9120
thomas.dennerby@tyreso.se

2015-10-29
1 (3)

Kultur- & Fritidsnämnden
Dnr 2015/KS 0397001

Könsneutrala omklädningsrum i kommunens
anläggningar

Förslag till beslut
Att KFN anser motionen besvarad.
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Sammanfattning
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att svara på en motion från
Socialdemokraterna angående könsneutrala omklädningsrum i kommunens
anläggningar. Målsättningen med förslaget är att tillgängliggöra
omklädningsrummen för att fler, bland annat HBTQ-ungdomar, ska känna sig
välkomna. Fritidsavdelningen föreslår att det i framtida anläggningar ska byggas
en till två lite större toaletter för funktionsnedsatta, dessa ska innehålla dusch.
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Där finns möjlighet för alla, som av olika skäl önskar det, att byta om och
duscha enskilt. Fritidsavdelningen ser inget skäl till att göra om hela
omklädningsrum till omklädnad för någon grupp. I befintliga anläggningar är
det lämpligare, om utrymme finns, att installera till exempel duschkabiner i
befintliga toaletter för funktionsnedsatta.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att svara på en motion från
Socialdemokraterna angående könsneutrala omklädningsrum i kommunens
anläggningar. Målsättningen med förslaget är att tillgängliggöra
omklädningsrummen för att fler, bland annat HBTQ-ungdomar, ska känna sig
välkomna.
Fritidsavdelningen har stor förståelse för denna fråga och är väl medvetna om
att denna utmaning också finns i Tyresö. I grunden blir ett omklädningsrum för
en speciell grupp en form av utpekande att man är utanför heteronormen. Vill
alla vara öppna med detta? Det är också väldigt svårt att klara ut vilka som ska
ha rätt/behörighet till detta omklädningsrum, killar och tjejer tillsammans, eller
bara något av könen? Eftersom det är könsneutralt blir detta en mycket svår
fråga. Vem svarar för säkerheten att inga obehöriga finns där om det är
könsneutralt? Av dessa anledningar är vår åsikt att det är mycket svårt att ha
hela omklädningsrum, stora eller små, på ett för individen säkert och icke
utpekande sätt.
Fritidsavdelningen förordar att man i framtida anläggningar bygger en till två
stycken större toaletter/omklädningsrum för funktionsnedsatta och att dessa
utrustas med dusch. Fritid stöder åsikten att alla som vill duscha enskilt ska
kunna göra detta, oavsett skäl. Det kan vara HBTQ skäl men det kan också
finnas andra skäl.
I befintliga anläggningar anser vi att man ska se över möjligheten att installera
dusch på någon/några av de toaletter som finns för funktionsnedsatta.
Alternativt se över möjligheten att göra om anläggningens minsta
omklädningsrum för detta ändamål.
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För fritidsavdelningen har detta inte varit någon fråga, vilket kanske hänger ihop
med att föreningslivets verksamhet är frivillig. Det kan vara så att någon/några
har slutat av detta skäl, men det är ingenting som framkommit till fritid via
föreningarna. Självklart vill vi inte tappa någon aktiv i föreningslivet på grund av
detta. Men vi tror på och hänvisar till lösningsförslagen som tidigare redovisats.
Trenden just nu är att allt färre duschar på anläggningarna. De kommer ombytta
och klara och duschar sedan hemma efter träningen.
Inte någon enskild förening har bett fritidsavdelningen att se över denna fråga.
Fritidsavdelningens antagande är att detta problem är större för de som jobbar
med lagstadgad/obligatorisk verksamhet.
Omvärldsanalysen visar att bland annat några nybyggda simhallar i andra
kommuner har könsneutrala omklädningsrum. Men det är omklädningsrum där
man byter om enskilt, det vill säga en och en.
På samma sätt har man löst det på Södra Latins gymnasium i Stockholm. Det
finns ett mindre omklädningsrum där man byter om och duschar enskilt. Detta
omklädningsrum kom till 2013 och var en viktig symbolfråga för de
transpersoner som gick på skolan.

