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Interpellation om inkludering vid toaletter 

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. 
Kommunen ska garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och 
sexuell läggning. 

I kommunens Mål och Budget 2017–2019 prioriteras bland annat ett normkritiskt förhållningssätt med målet att skapa 
en inkluderande miljö och ge en likvärdig service till alla invånare i Uppsala. 

Frågor och svar 

 

- Hur ser könsuppdelningen vid toaletter ut idag i kommunens befintliga lokaler? 

 

Idag finns ingen kartläggning av kommunens toaletter. Det finns idag krav på att ett visst antal elever och/eller 

medarbetare medför ett visst antal toaletter men det saknas byggnadstekniskt krav på uppdelning av toaletter utifrån 

kön. Idag har kommunens toaletter märkningar i olika omfattning i spannet ingen märkning alls (exempelvis 

Tiundaskolans idrottshall, Sågargatan 17A) till skyltat med symboler utan könsuppdelning (ex. Stationsgatan 12).  

 

- Hur arbetar kommunen vid nybyggnation gällande könsuppdelade toaletter? 

 

Vid nybyggnation eller större ombyggnationer arbetar vi för ingen märkning alls eller enbart ”WC” (ex nya stadshuset), 

dvs ingen könsuppdelning av toaletterna. 

 

Riktlinjerna för kommunens offentliga toalettbyggnader är att ”unisextoaletter är att föredra då dessa möjliggör för att 

så många som möjligt kan utnyttja de toaletter som finns och att alla människor känner att toaletten är till för dem.” 

 

- Anser du att Uppsala kommun borde inkludera fler vid exempelvis toaletterna idag? 

 

Ja, vilket vi också gör genom att ändra symbolerna till neutrala.  

 

- Vad för åtgärder ämnar styret att vidta för att fler ska inkluderas generellt, och, specifikt vid toaletter? 

 

Det finns utmaningar med neutrala toaletter och vi borde göra en riskinventering för att lyfta för- och nackdelar som ett 

led i att hitta en gemensam tydlig linje. I flera sammanhang där man problematiserar denna fråga lyfts hygien- och 

trygghetsaspekter, inte minst från skolvärlden. Vid alla kommunens fritidsklubbar och fritidsgårdar finns valmöjligheter 

mellan könsneutrala, dam- och herrtoaletter. 

 

I stadshuset landade man efter analys, tillsammans med sakkunniga från avdelningen för social hållbarhet, i att 

separera dam- från herromklädningsrum i källaren med hänsyn till trygghetsaspekten. Samtidigt kompletterades 

dessa omklädningsrum med ett antal separata neutrala som det står alla fritt att nyttja. 

 

Linda Eskilsson (MP), kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter 
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