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Samhällsbyggnadsförvaltningen              
Tomas Pettersson

Till Kommunstyrelsen

Dnr KS 2021/0072
Datum 2022-01-13

Svar på motion 8 2021 av Anders Borelid (SD) - Mobila toaletter

Sammanfattning
I en motion från Sverigedemokraterna föreslås det att kommunen ska ta in offerter för att sätta 
upp/underhålla bajamajor och att sådana sätts upp på de större aktivitetsplatserna. Motionen 
föreslås besvarad då en översyn av antalet mobila toaletter görs inför nästa upphandling.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motion 8/2021 ”Mobila toaletter” anses besvarad med hänvisning till att en översyn av antalet 
mobila toaletter görs i förarbetet inför ny upphandling av park- och gatudriften 2022.

Bakgrund
I en motion från Sverigedemokraterna menar förslagsställaren att det saknas toalettmöjligheter vid 
de större kommunala aktivitetsplatserna. Många fritidsklasser nyttjar dessa, men problem uppstår då 
toalettbesök inte kan genomföras vid besöken. 

Förvaltningens slutsatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar redan i dag för 4 stycken mobila toaletter placerade på 
Linanäs, Ekbacken, Badholmen och Fiskartorpet, under perioden 1 maj till 31 oktober. Kostnaden 
för detta är för 2021 års säsong cirka 40 000 kr/st och går under budget för parkdriften. 

Ett ökat behov finns utifrån kommunens entreprenörs observationer samt flertalet inkomna 
önskemål. Vid kommunala lekplatser och parker har en försiktig utökning skett av denna service. 
Senast tillkommande toalett är vid Ekbacken sommaren 2021. Som motionären föreslår och påpekar 
kan denna service vid ett antal välbesökta aktivitetsplatser vara till mycket god användning för 
kommunens besökare. En översyn av antal platser och en totalkostnad för detta skulle kunna ingå i 
2022 förarbete inför ny park- och gatudriftsupphandling. Detta för att få ett så kostnadseffektiv 
tillskott som möjligt av dessa tjänster, på fler platser.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Tekniska nämndens sammanträde 2021-12-14, § 7:11

Bilagor
1. Motion 8/2021 ”Mobila toaletter”, 2021-03-02
2. Protokollsutdrag Tekniska nämndens sammanträde 2021-12-14, § 7:11
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