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§ 230 Motion av Sofia Hallström, Sofi Holmin Fridell och
Sandra Isaksson (alla FI) om könsneutrala
omklädningsrum
KS 2017/0505
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare från Feministiskt
initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för Sandra Isakssons (FI) yrkande om bifall till motionen samt Mia
Skölds (MP) tilläggsyrande som lyder enligt följande:
I väntan på att medel för ombyggnad av redan befintliga omklädningsrum
finns, bör ombyggnad ske av RWC så att omklädnings- och duschmöjligheter
ges för alla, oavsett könstillhörighet.
Beskrivning av ärendet
Sofia Hallström, Sofie Holmin Fridell och Sandra Isaksson (alla FI) har till
KS lämnat in en motion om Könsneutrala omklädningsrum. De yrkar på
-

Att alla skolor samt idrotts- och badanläggningar som drivs av
Norrköpings kommun eller på uppdrag av Norrköpings kommun ska
ha könsneutrala omklädningsrum.

I motionen hänvisar motionärerna till Friskis och Svettis som har invigt
ombyggda lokaler med individuella omklädningsrum.
Nuläget
Skolornas idrottshallar har redan idag möjlighet till individuella
omklädningsrum. I samtliga hallar finns idrottslärarrum med dusch som
upplåts till elever vid behov. Stora idrottshallar har också
domaromklädningsrum med dusch som står tomma under dagtid. På
Centralbadet i Norrköping finns idag fyra individuella omklädningsrum.
Friskis och Svettis som nämns i motionen har två rum för enskilt ombyte
och dusch.
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I investeringsplanen finns sedan ett par år tillbaka medel avsatta till att
bygga duschbås i befintliga omklädningsrum. Duschbåsen ger inte möjlighet
till ombyte men gör att eleverna kan duscha mer privat. Initiativet kom från
en elevgrupp och en utvärdering visar att eleverna är nöjda. Många
idrottshallar har utrustats och arbetet fortsätter.
Framtida nybyggnation
Vid framtida nybyggnation av idrottshall tar man hänsyn till att det ska ges
möjlighet att byta om och duscha enskilt när behov finns. De möjligheter
som angetts ovan kommer fortfarande att finnas men nu kommer även som
standard ett antal RWC att utrustas med dusch och de rummen är så stora att
det även går att byta om där. Det kan nämnas som exempel att den
idrottshall som planeras i Sandbyhov kommer att innehålla totalt 13 RWC
med dusch, varav 1 i varje omklädningsrum, 1 i lärar- eller domarrum med
ingång från korridor och övriga RWC i korridorer med egen ingång.
Byggnationer sker i samverkan mellan Norrevo fastigheter AB, Kultur- och
fritidskontoret och Utbildningskontoret.
Ekonomiska konsekvenser
I investeringsplanen finns sedan ett par år tillbaka medel avsatta till att
bygga duschbås i befintliga omklädningsrum. Vid framtida nybyggnation av
idrottshall tar man hänsyn till att det ska ges möjlighet att byta om och
duscha enskilt när behov finns, och inkluderar detta i kostnadskalkylen.
Nackdelen med de nya standard RWC med dusch är att de tar större plats,
vilket minskar storleken på omklädningsrum och antalet duschar.
Kvartetten anser att det inte är möjligt att i alla befintliga lokaler införa
könsneutrala omklädningsrum till en rimlig kostnad. Hänsyn till detta kan
tas vid nybyggnationer.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förslag.
Yrkanden
Sandra Isaksson (FI) yrkar bifall till motionen.
Olle Vikmång (S) och Olle Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Mia Sköld (MP) yrkar med instämmande av Mona Olsson (V) och Sandra
Isaksson (FI) bifall till motionen med ett tilläggsyrkande som lyder enligt
följande:
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I väntan på att medel för ombyggnad av redan befintliga omklädningsrum
finns, bör ombyggnad ske av RWC så att omklädnings- och duschmöjligheter
ges för alla, oavsett könstillhörighet.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig även Darko
Mamkovic (SD).
Propositionsordning
När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att det
föreligger två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som
vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 74 röster för JA och 11 röster för NEJ. Ingen
ledamot avstår från att rösta och ingen är frånvarande. Hur var och en har
röstat framgår i voteringsbilaga 1 § 230
___________________________________
Sänt till:
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utrednings- och utvecklingsenheten
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Voteringsbilaga 1 § 230
Kommunfullmäktige Norrköping 2017-12-18
17. Motion av Sofia Hallström, Sofi Holmin Fridell och Sandra Isaksson
(alla FI) om könsneutrala omklädningsrum
Resultat
Ja

74

Nej

11

Avstår 0
Antal frånvarande

0

Totalt antal röstande: 85
Följande personer har röstat: Ja
Matilda Johansson (S), Rosita Filipsson (S), Åsa Sköldestig (S), Lars-Olof
Johansson (C), Lars Stjernkvist (S), Niclas Clarén (KD), Lars-Göran
Arvidsson (KD), Ulla Sandén (L), Elisabeth Nison (KD), Claes Särevall (S),
Florian Aranda (SD), Christer Frey (M), Gunnar Asserhed (L), Mårten Jarl
(M), Edin Maslesa (M), Hans Lundin (S), Helene Elvstrand (S), Margareta
Borggren (S), Patrik Andersson (M), Orlando Cardenas (S), Jörgen Rundgren
(M), Eva-Britt Sjöberg (KD), Eva-Marie Johnsen (SD), Niklas Landstedt (S),
Thomas Idenås (S), Göran Färm (S), Georgette Melki (S), Clara Aranda
(SD), Sophia Jarl (M), Reidar Svedahl (L), Eva-Britt Passmark (M), Darko
Mamkovic (SD), Jan Owe-Larsson (M), Olle Johansson (S), Carnot
Francisco Montero (S), Louise Malmström (S), Tommy Svensson (M),
Sylvia Nilsson (M), Kikki Liljeblad (S), Lars Karlsson (S), Roger Källs (S),
Jan-Olov Öster (S), Karin Jonsson (C), Joanna Sjölander (M), Inger
Petersson (S), Sten Selander (SD), Alexander Nejdemo (L), Kajsa Törnkvist
Netz (C), Eva Vikmång (S), Inger Hasselgren (S), Åke Bjerselius (M),
Wasuthida Pinsakulnee (SD), Said Nison (M), Stefan Hagfeldt (M), Mats
Forsberg (SD), Maj Kalwa (S), Pär Linderoth (M), Päivi Johansson (M),
Maria Sayeler (S), Fredrik Bergqvist (M), Annette Sjöö (S), Nedim Demir
(M), Ingvar Våxmo (SD), Jan Petersson (SD), Fredrik Franzén (L), Kerstin
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Nordenberg (M), Jörgen Olofsson (M), Lena Wass (S), Olle Vikmång (S),
Irina Sedova (SD), Magnus Cato (S), Christian Widlund (C), Anna Sotkasiira
Wik (M), Andreas Nilsson (L)

Följande personer har röstat: Nej
Mia Sköld (MP), Sandra Isaksson (FI), Ulf Nilsson (MP), Cecilia Ambjörn
(V), Jens Lindell (MP), Mona Olsson (V), Annika Kaiser (V), Per Almgren
(MP), Peter Butros (V), Mohammed Abdulkadir Ahmed (MP), Deniz Butros
(V),

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks

