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Svar på medborgarförslag om allmänna toaletter
till Hornsbergs strand

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens utlåtande.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Ett medborgarförslag med önskemål om allmänna toaletter vid
Hornsbergs strand inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i juli
2014.
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det behövs
allmänna och permanenta toaletter vid Hornsbergs strandpark.
Projektet är angeläget och förvaltningen har tillsammans med
trafikkontoret sett ut en placering av toaletterna i början av strandpromenaden, intill kajparterren. Enligt tidplanen ska den vara klar
i mitten av maj 2015.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag med önskemål om allmänna toaletter vid
Hornsbergs strand inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i juli
2014. Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28
augusti att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren skriver att det är många som söker sig till
Hornsbergs strand under sin lediga tid under sommarhalvåret.
Vidare beskrivs att det är ett problem med att det inte finns några
allmänna toaletter i området. Folk ställer sig mot husväggar, portar
och trappor och urinerar. Förslaget omfattar allmänna och
tillgängliga toaletter med skötbord, samt att det ska vara gratis att gå
på toaletten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen i samarbete med
trafikkontoret.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det behövs
allmänna och permanenta toaletter vid Hornsbergs strandpark.
Det är trafik- och renhållningsnämnden som ansvarar för toaletter i
Stockholms offentliga utomhusmiljö och stadsdelsnämnden
ansvarar för skötsel av Kungsholmens parker.
Projektet är prioriterat på trafikkontoret och förvaltningen har
tillsammans med trafikkontoret sett ut en placering av
toalettbyggnaden i början av strandpromenaden, intill kajparterren.
Toaletten som planeras uppföras kommer att ha 4 toalett-utrymmen
varav en större tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgänglighetstoaletten kommer att vara utrustad med skötbord. Alla toaletter
kommer att vara kostnadsfria.
Trafikkontoret har startat projekteringen och enligt tidplanen ska
toalettbyggnaden vara klar i mitten av maj 2015. Investering och
drift av toaletterna faller under trafik- och renhållningsnämndens
ansvarsområde.
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