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Öka tillgängligheten för transpersoner och intersexuella 

  

Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet. Malmö stads badanläggningar finns för att invånarna ska 

kunna ta hand om sig med motion, idrott, lek och umgänge. Att öka den fysiska aktiviteten ingår i de 

nationella folkhälsomålen. Därför är det viktigt att alla har tillgång till badanläggningarna.  

 

Diskrimineringslagen är tvingande för offentliga verksamheter. I lagen har transidentifierade personer, 

intersexuella personer och personer med transbakgrund ett formellt skydd mot diskriminering. När 

badhus bara ger två alternativ när en väljer omklädningsrum, inte ger möjlighet att duscha avskilt eller 

har könade klädregler utestänger det många transpersoner och intersexuella. Det är indirekt 

diskriminering. En diskriminering som ibland leder till ifrågasättande och våld.  

 

Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten mår transpersoner som grupp sämre och motionerar 

mindre än andra. Många vill träna mer men är begränsade och känner oro för bemötandet på grund av 

sin transerfarenhet. Hela 65 procent har avstått från aktiviteter på grund av rädsla de senaste 12 

månaderna. Vanligast är det att avstå från träning. Rapporten betonar behovet av samhällsinsatser som 

bidrar till ett tryggt livsutrymme för transpersoner och förebygger våld. (1) Därför är det viktigt att 

personalen som möter badgästerna har intersex- och transkompetens och kan ta ansvaret att skapa 

tryggare rum.  

  

Ribersborgs kallbadhus är ett populärt ställe i Malmö. Det är en kommunalt ägd, privat driven 

anläggning. Platsen är idag könsuppdelad och därför otillgänglig. I Köpenhamn finns ett badhus som 

ibland har öppet utan könsuppdelning och blir fullsatt. Värdar är vid dessa tillfällen en förening. I 

Malmö stad bör däremot alla invånares tillgång ingå i de ordinarie verksamheterna, inte ligga på 

civilsamhället. För att uppfylla kravet om likvärdighet i Malmö stads verksamheter yrkar vi 

 

att när Malmö stad nästa gång skriver avtal med entreprenören som driver Ribersborgs kallbadhus 

ställer krav på öppettider inom den ordinarie verksamheten tillgängliga för intersex- och transpersoner.  

att den personal som möter badgäster i Malmö stad får utbildning i intersex- och transkompetens, och 

skapande av tryggare rum. 

att Malmö stads tillgänglighetskonsulter får ett utökat uppdrag som innehåller tillgänglighet även för 

intersex- och transpersoner. 

 

(1)  Folkhälsomyndigheten (2015) Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - En 

rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20250/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-

transpersoner-15038-webb.pdf (Hämtad 20160517) 
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