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Bygg en toalett som alltid är tillgänglig i Rådsparken – svar
på medborgarförslag väckt av Malin Spång
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande, daterat den 13 maj 2019 anses medborgarförslaget från Malin Spång
vara besvarat.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att uppföra en offentlig
toalett i Rådsparken.
3. Investeringsmedel om 500 tkr överförs från klimat- och stadsmiljönämnden till
kommunstyrelsen.
4. Klimat- och stadsmiljönämnden uppdras att förvalta anläggningen efter genomförd
investering. Driftkostnader på 170 tkr per år finansieras inom klimat- och
stadsmiljönämndens budgetram.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående att bygga en toalett som alltid är tillgänglig i
Rådsparken har inlämnats av Malin Spång. Medborgarförslaget har skickats på
remiss till natur- och byggnadsnämnden (verksam till och med 31 december 2018)
samt till kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning håller med
förslagsställaren och natur- och byggnadsnämnden om att det behövs en offentlig
toalett som är öppen även när parkleken är stängd i Rådsparken.
I kommunens parkprogram anges att det bör finnas offentliga toaletter i alla
stadsdelsparker. Kommunstyrelsen bör utreda kommunens syn på offentliga toaletter
i kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning anser att en toalett av den typ som finns
i Skeppsmyreparken bör väljas och natur- och byggnadsförvaltningen anser att
toaletten bör skötas av en entreprenör.
Investeringskostnad för uppförande av denna typ av toalett är cirka 1 000 tkr. Naturoch byggnadsnämnden (numera klimat- och stadsmiljönämnden) har
investeringsmedel sedan tidigare för att bygga en toalett i Rådsparken, 500 tkr, som
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bör flyttas över till kommunstyrelsen. Resterande investeringsmedel, 500 tkr, tas från
projektet toalett allmän plats. Kostnaden för drift och underhåll för en offentlig toalett
motsvarande toaletten i Skeppsmyreparken är cirka 170 tkr per år. Klimat- och
stadsmiljönämnden får årligen ett tillskott till sin budgetram för drift av tillkommande
anläggningar. Tillskott beräknas som en volymökning där nämndens ram räknas upp
med 80 procent av befolkningsökningen för respektive år.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att driftkostnader för att förvalta
anläggningen finansieras inom klimat- och stadsmiljönämndens tilldelade budgetram.
Klimat- och stadsmiljönämnden prognostiserar ett större underskott mot budget för
2019. För att hantera förvaltning av tillkommande objekt med beslutade
volymtillskott behöver nämnden fortsätta vidta åtgärder för att nå en budget i balans.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Ann-Marie Högberg (S), Christian Ottosson (C), Malin Danielsson
(L) och Gunilla Helmersson (M).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

