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Till Kultur och Fritidsnämnden

Yttrande till Kultur och Fritidsnämnden
Duschutrymmen
Det har tillkommit till mig att yttra mig i frågan enskilda duschutrymmen i
kommunens alla lokaler som har dusch som skolan och allmänhet använder.
Vi har haft diskussioner om detta i vår Chefsgrupp för simhallar i Länet och
man är tämligen överens om att man inte bör sätta upp sådant av följande
orsaker:
 Betydligt svårare att hålla rent och tar längre tid att städa. Det har vi
inte resurser till idag vilket gör att vi behöver öka någon till heltid
som idag jobbar deltid. Skulle vi inte lyckas med städningen blir det
en orsak att inte duscha då man upplever det som ohygieniskt.
 Vid montering av sådana väggar gör man hål i det tätskikt som finns
bakom kakel och klinker. Viktigt att tänka på är att dessa utrymmen
inte kan jämföras med ett duschrum hemma. Våra duschrum
används i stor omfattning där stora mängder vatten dagligen kommer
i kontakt med väggar och golv vilket gör att risken för vattenskador
är stor om tätskiktet inte är tätt.
 Stor risk för skadegörelse då dessa väggar inte är stabila i sin
konstruktion och viljan att förstöra är stor hos vissa individer
 Skapar mer problem med väggar och framförallt bås då det finns risk
att dessa elever blir mer utsatta av andra elever för att vilja duscha
enskilt. Om det förekommer att någon tar kort med mobilen triggar
detta ännu mer att fortsätta med att ta kort på de som duschar enskilt
 Det är naturligtvis en kostnad för att genomföra detta, material,
eventuellt kakla om, ökad städ tid för min personal och åtgärder vid
skadegörelse
Åtgärder
Det stora problemet är inte att man vill duscha enskilt utan att man är rädd
för att någon tar kort eller filmar och det kan alla förstå. Det är flera skolor
och kommuner som har infört mobilförbud under hela skoldagen och
framförallt förbjudit detta på idrottslektioner. Detta borde vara av större vikt
att genomföra än tillfälliga lösningar som duschväggar som inte löser
grundproblemet.
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För de som har speciella skäl för enskilt duschutrymme har vi redan idag
lösningar på, Skillingaryds Arena har 3 stycken mindre enskilda
omklädningsrum och duschrum som idrottslärarna kan styra eleverna till. I
Vaggeryd löser idrottslärarna detta genom att ge behövande elever möjlighet
att duscha tidigare eller senare. Det finns också 1 separat omklädningsrum
med dusch (omklädningsrum för handikappade) samt möjlighet att använda
duschutrymme i de 2 omklädningsrummen i de lokalerna som används i
källaren.
Jag är helt införstådd i att vissa elever kan känna otrygghet med duschrum
MEN det som gör elever otrygga är andra elevers användning av
mobiltelefoner. Får man inte bort det kommer vi aldrig att bli av med
orsaken till problemet.
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