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SUNDSVALLS KO\1MUN

Liberalerna

Till kommunfullmäktige i Sundsvall kommun.

Motion om att bygga om duschar så elever vågar
duscha

Förslag till beslut

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att alla duschar i Sundsvalls kommuns skolor skyndsamt byggs om så eleverna kan duscha enskilt
med bevarad integritet

Bakgrund

Under lång tid har vi nåtts av rapporter om elever som låter bli att duscha efter gymnastiken i
skolan då de inte vill eller törs duscha tillsammans med sina klasskamrater. Det här är ett problem
som ökat när mobilkamerorna har gjort sitt intåg i omklädningsrummen. Utsatta barn och
ungdomar behöver inte bara byta om och duscha tillsammans med sina plågoandar, de riskerar
också att fotas eller filmas.

Våra skolor arbetar kontinuerligt med trygghet och värdegrund. Förebyggande arbete är otroligt
viktigt men just i omklädningsrum och duschar är de vuxna inte närvarande. Det skapar utrymme
för kränkningar och otrygghet. Undersökningar visar att många elever låter bli att duscha efter
idrotten, eller inte går på idrotten alls, av rädsla för vad som ska hända i omklädningsrummet. Här
är det viktigt att vuxenvärlden går in och hjälper de utsatta ungdomarna att skapa en tryggare
omgivning. Ingen ska behöva stå naken inför sina plågoandar i duschen!

Många omklädningsrum och duschar har också många år på nacken och vi tror att få vuxna hade
accepterat att duscha i den miljö som vi vill att våra barn och ungdomar ska vistas i.

Elever vittnar om att de inte går alls på idrotten eller låter bli att göra sitt bästa för att inte bli
svettiga eftersom de vet att de inte kommer duscha efteråt. Det kommer i sin tur påverka
måluppfyllelsen vilket lägger ytterligare ett perspektiv på frågan.

Förslag

Liberalerna vill därför att alla duschar i våra skolor byggs om så att det skapas t.ex. duschbås där
eleverna kan duscha i avskildhet. I vår budget för 2017 har vi därför satsat totalt 30 miljoner kronor
för att skapa en tryggare miljö i omklädningsrummen.
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