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Motion om att alla Sala kommuns skolor ska ha könsneutrala toa—

letter

INLEDNING

Eva Stenberg [S) inkom den 29 maj 2017  med rubricerad motion. Motionären före-

slår att kommunstyrelsens färi uppdrag att verka för att alla toaletter inom skolans

verksamheter ska vara könsneutrala.

Beredning
Bilaga KS  2018/ 55/ 1, motion från Eva Stenberg [S)

Bilaga KS  2018  /  55/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/ 55/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, §  68

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

ag anse motionen besvarad.

Camilla Runeräs (S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag bifalla motionen.

PropositionSordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Camilla Ru—

nerås (S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT .

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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MOTION

Väckes av: Eva Stenberg (S)

Alla Sala kommuns skolor ska ha könsneutrala toaletter

Skolan är en  plats  där människor  från  alla delar av samhället  träffas  för att lära sig om världen

vi lever i. Det är en plats där tusentals ungdomar får vänner, och en plats där de lär känna sig

själva.
Vi ser att ungdomar  i  dag mår allt sämre och antalet självmord samt självmordsförsök ökar

bland HBTQ-ungdomar.
Många studier, bland annat från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällsfrågor visar att

HBTQ-ungdomar oftare än andra ungdomar lider av besvär med ångest, depression och stress.

65  %  av alla transsexuella ungdomar  i  åldrarna  16—29 har någon gång tänkt ta sitt liv.

Siffrorna är alarmerande, och någonting borde göras  — om än något litet.

Ett steg i den riktningen är en skola där HBTQ-ungdomar inte behöver känna oro inför något

så simpelt som ett toalettbesök. Idag tvingas de välja könstillhörighet vid toalettbesök, ett

konfliktfyllt val för transpersoner och personer som inte identifierar sig med de två binära

könen.
Det är ett litet steg mot en bättre skola, och en förbättrad psykisk hälsa för alla ungdomar i

Sala om alla kommunens skolor har könsneutrala toaletter. Genom att införa det så har

kommunen tagit ett steg på vägen mot ett bättre liv för alla ungdomar i Sala kommun.

Det som behöver göras är att ändra könssymboler på några toalettdörrar.

Jag föreslår därför:

att kommunstyrelsen får  l  uppdrag att verka för att alla toaletter Inom skolans verksamheter ska vara

könsneutrala.

Sala 170523

..____

(és. ""
Eva Stenberg (S)
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Yttrande

Motion om att alla Sala kommuns skolor ska ha könsneutrala toaletter

Bakgrund

Transpersoner eller personer som inte identifierar sig med de två binära könen

ställs inför ett val vid toalettbesök. För att de ska slippa ställas inför detta ibland

konfliktfyllda val föreslås i motionen att kommunstyrelsen ska verka för att alla

toaletter inom skolans verksamheter ska vara könsneutrala.

Yttrande

I Sala kommun har majoritetens av skolorna könsneutrala toaletter. Fyra skolor

har fortfarande uppdelade flick— och pojktoaletter vilket beror på flera faktorer.

Exempelvis finns det på Kungsängsgymnasiet både könsneutrala samt uppmärkta

flick— och pojktoaletter. Orsakerna är flera. Delvis beror blandningen på att skolan

till viss del valt att behålla äldre uppmärkningar av toaletter som följt med över

tid. Andra delar har rustats upp och är numera är könsneutrala.

På avdelningen där SFI- undervisning bedrivs har lärare konstruerat egna skyltar

för att märka upp några av de tidigare könsneutrala toaletterna till flick— och

pojktoaletter och orsaken grundar sig i respekt för kulturella skillnader. Alla

toaletter är inte uppmärkta på avdelningen och det finns således fortfarande

könsneutrala toaletter kvar.

Vidare exempel finns på Vallaskolan där årskurs 2-3 har uppmärkta flick— och

pojktoaletter till viss del. Orsaken är att flickorna bett om att få uppdelade

toaletter då de upplevt att det blir stökigt när flickor och pojkar delar på

toaletterna.

Skolorna i kommunen har allra högsta grad könsneutrala toaletter, som enda

alternativ eller uppblandat. Skolans likabehandlingsplan eftersträvar att en dialog

hålls med barn och personal i beslut rörande verksamheten. Vidare regleras

elevernas inflytande i läroplanen vilket således poängterar hur viktigt det är att

deras intressen beaktas i det fall att beslut fattas om att det i Sala kommun enbart

ska finnas könsneutrala toaletter.

I exemplet med Vallaskolans årskurs 2—3 skulle uppdelningen av fliek- och

pojktoaletter möjligen kunna ersättas mot könsneutrala toaletter i det fall att

ytterligare resurser sätts in för städning i det fall att det föreligger ett behov.
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KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Som förslag till motionen föreslås att kommunen håller en dialog med elever och

lärare och därmed beaktar skolans likabehandlingsplan likväl som läroplanen

innan  beslut fattas om att införa könsneutrala toaletter på skolans samtliga

verksamheter runt om i kommunen.
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Svar på motion om att alla Sala kommuns skolor ska ha

könsneutrala toaletter

Eva Stenberg (S) inkom den 29 maj 2017 med rubricerad motion.

Motionären yrkar:

. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att alla toaletter inom

skolans verksamheter ska vara könsneutrala

[ sin skrivelse beskriver motionären att skolan är en plats där människor från alla

delar av samhället träffas för att lära sig om världen vi lever i. Det är en plats där

tusentals ungdomar får vänner, och en plats att lära känna sig själv i.

Motionären skriver att ungdomar i dag mår allt sämre och antalet självmord och

självmordsförsök ökar bland HBTQ-ungdomar. Många studier visar att  HBTQ-

ungdomar oftare än andra ungdomar lider av besvär med ångest, depression och

stress.

Motionären menar att ett steg i rätt riktning är att HBTQ-ungdomar inte behöver

känna oro inför något så simpelt som ett toalettbesök. Idag tvingas de välja

könstillhörighet vid toalettbesök. Ett konfliktfyllt val för transpersoner och personer

som inte identifierar sig med de två binära könen. Motionären anser att det är ett

litet steg mot en bättre skola och förbättrad psykisk hälsa för alla ungdomar i Sala

om kommunens skolor har könsneutrala toaletter.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

[ yttrandet framgår atti Sala kommun har majoriteten av skolorna könsneutrala

toaletter. Fyra skolor har fortfarande uppdelade flick-och pojktoaletter vilket beror

på flera faktorer.

På Kungsängsgymnasiet finns både könsneutrala samt uppmärkta flick—och

pojktoaletter. Delvis beror det på att skolan till viss del valt att behålla äldre

uppmärkningar av toaletter som följt med över tid. Andra delar har rustats upp och

är numera könsneutrala.

På avdelningen där SFI-undervisning bedrivs har lärarna konstruerat egna skyltar

för att märka upp några av de tidigare könsneutrala toaletterna till flick-och

pojktoaletter och orsaken grundar sigi respekt för kulturella skillnader. Alla

toaletter på avdelningen är inte uppmärkta så det finns fortfarande könsneutrala

toaletter kvar.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224v188 50 carola.gunnarssun@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 00

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Vidare  exempel  firms  på Vallaskolan där  årskurs  2-3 har uppmärkta flick-och

pojktoaletter till viss del.  Orsakerna  är att flickorna bett om att få uppdelade

toaletter  då de upplevt att det blir  stökigt  när flickor och pojkar delar på toaletterna.

Skolorna i kommunen hari allra högsta grad könsneutrala toaletter, som enda

alternativ eller uppblandat. Skolans likabehandlingsplan eftersträvar att dialog hålls

med elever och personal i beslut som rör verksamheten. Vidare regleras elevernas

inflytande i läroplanen vilket således poängterar hur viktigt det är att deras

intressen beaktas i det fall att beslut fattas om att deti Sala kommun enbart ska

finnas könsneutrala toaletter.

Förvaltningens förslag är att kommunen håller en dialog med elever och personal

och därmed beaktar skolans likabehandlingsplan likväl som läroplanen innan beslut

fattas om att införa könsneutrala toaletter på skolans samtliga verksamheter i

kommunen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Carola unnarsson [C

Kommunstyrelsenso dförai e


