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Motion om likvärdig tillgänglighet för alla i offentliga omklädningsrum i

Sala kommun

Skolgymnastik, aktiv  fritid och möjlighet att utöva idrott i olika former är en viktig del av en god

folkhälsa. Sala kommun äger och driver ett flertal offentliga idrottsanläggningar.

AV tradition, är omklädningsrummen i dessa till största delen indelade i omklädningsrum för kvinnor

och män. Denna uppdelning utesluter helt de personer som upplever sig inte tillhöra något av dessa

kön, och omklädningsrummens beskaffenhet gör att även att transpersoner kan uppleva att de inte

känner sig trygga med att vistas i dessa omklädningsrum.

En studie utförd av folkhälsoinstitutet år 2015 (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-

press/ nyhetsarkiv/201 5/juni/ohalsa—och—stor-utsatthet-bland—transpersonerl), visade att var tredje av de

tillfrågade transpersonerna, funderat på att ta självmord någon gång under det senaste året. De flesta

av de tillfrågade personerna hade blivit utsatta för kränkande behandling under de senaste tre

månaderna och varannan uppger att de avstått vardagliga aktiviteter under de senaste året av rädsla för

diskriminering. Även för normativa människor är omklädningsrum en laddad plats att då vara t. ex.

transperson eller varken kvinna  eller man i sin könstillhörighet (ickebinär), så blir de könsbestämda

omklädningsrummen en exceptionellt utsatt och påfrestande miljö för dessa individer.

En viktig del i att må så bra som möjligt för kommunens invånare, är att känna sig inkluderad och

välkommen i samhället. Sala kommun bör ta sitt ansvar för inkludering och allas rätt till nyttjande av

kommunens idrottsanläggningar, och därför se till att Ickebinära och transpersoner kan nyttja

kommunens lokaler under samma förutsättningar och med samma trygghet som övriga innevånare.

Där för föreslår vi:

Att det vid alla ny och ombyggnationer av kommunens omklädningsrum tillses att det finns trygga och

självklara möjligheter för ickebinära och transpersoner att byta om utan att avkräva val på

könstillhörighet som antingen man eller kvinna.

Att en kartläggning av kommunens befintliga omklädningsrum genomförs, för att se huruvida

ickebinära och transpersoner har möjlighet att byta om i en trygg miljö i kommunens anläggningar.

Att denna kartläggning används som grund för ett långsiktigt arbete att tillskapa trygga

omklädningsmöjligheter för ickebinära och transpersoner i kommunens anläggningar.
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