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Kommunstyrelsen

Motion om offentliga toaletter i Sunne kommuns
tätorter
KS2019/545/06
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till utredning.
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till Sunne kommun som belyser behovet av
offentliga toaletter i övriga tätorter. Motionen föreslår att kommunen ser
över var i de övriga tätorterna det skulle kunna placeras offentliga toaletter
och ta detta i beaktande vid budgetering.
Utredning av ärendet
En utredning har sammanfattat att det i kommunen finns nio stycken
offentliga toaletter. Vissa övriga tätorter har redan idag offentliga toaletter
och andra tätorter saknar. Utredningen har även uppskattat en kostnad för
ny offentlig toalett samt förslag till placering i de tätorter där det idag
saknas.
Beslutsunderlag
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Offentliga toaletter i Sunne kommuns tätort
Inventering
Inventeringen av offentliga toaletter i Sunne kommuns tätorter visar att det
totalt finns nio stycken. Tätorterna som har undersökts är Sunne tätort, Lysvik,
Uddeheden, Västra Ämtervik, Prästbol, Rottneros och Stöpafors.
I Sunne tätort finns idag offentliga toaletter på Mejeriängen, i Biblioteket, i
vänthallen på Järnvägsstationen och vid Båtklubben. Mejeriängen och
Biblioteket är båda handikappanpassade och sköts om av kommunen. Toaletten
på Järnvägsstationen sköts av Sunne Fastighets AB och är tillgänglig under
Järnvägsstationens öppettider. Toaletten hos Båtklubben sköts av föreningen
och är öppen huvudsakligen sommartid.
I Lysvik finns idag en offentlig toalett vid Lysviks kyrka. Toaletten ägs av
kommunen men driftas av kyrkan. Toaletten består av två toalettbås och där en
utav dessa stängs ner vintertid. Toaletten är öppen dygnet runt.
Utanför ICA Rottnahallen i Uddeheden (Gräsmark) står det idag en toalett
ämnad för allmänheten. Toaletten är sedan länge tillbaka trasig. Toaletten ska
enligt avtal skötas av ägaren till butiken.
I Västra Ämtervik finns ingen offentlig toalett.
I Prästbol finns det en offentlig toalett som hålls öppen sommartid i samband
med Prästbols handel och sommarcafé.
Vid Wärdshuset Nils Holgersson i Rottneros finns en offentlig toalett som är
handikappanpassad och innehåller skötrum. Toaletten har två toalettbås.
Toaletten sköts av kommunen men ägs av fastighetsägaren till Wärdshuset.
2 km Norr om byn Stöpafors finns en offentlig toalett vid rastplatsen.
Toaletten är Trafikverkets.
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Kostnad
Uppskattad kostnad för en offentlig automatisk toalett likt den nya på
Mejeriängen uppgår till 900 tkr (inkl. markarbeten och framdragning av el och
vatten/spill).
Uppskattad kostnad för traditionell offentlig toalett är 700 tkr (inkl.
markarbeten och framdragning av el och vatten/spill). Båda varianterna innebär
ett toalettbås som är tillgänglighetsanpassat.
Förslag till placering
Förslag till placering i de orter som saknar möjligheten till en offentlig toalett:
I Uddeheden kan det vara lämpligt att placera en offentlig toalett i närheten till
busshållplatsen vid korsningen Gräsmarksvägen och Kyrkogatan. Det finns i
närheten kommunal mark och kommunalt VA.
I Västra Ämtervik kan en lämplig placering för offentlig toalett vara i
anslutning till Järnvägsstationen. Det finns kommunal mark och kommunalt
VA.
En lämplig placering av en offentlig toalett i Rottneros Villastad kan vara vid
busshållplatsen som ligger vid återvinningsstationen (Parkvägen). Det finns
kommunal mark och kommunalt VA.

Motion om offentliga toaletter i Sunne kommuns tätorter
Frånvaron av offentliga toaletter i tätorterna utanför orten Sunne är en brist, i en kommun som sagt sig

förespråka tillgänglighet och dessutom anordnat tillgänglighetsdagar.
Offentliga toaletter lyser med sin frånvaro, på orter där säkerligen folk hyser samma behov. Vid
järnvägens hållplatser skulle det kunna vara lägligt, liksom vid annan plats där folk stannar till, i
anslutning till service och handel.

Sverigedemokratema föreslår fullmäktige besluta:
ATT kommunen ser över var i de övriga tätorterna det skulle kunna placeras offentliga toaletter och ta

detta i beaktande vid budgetering.
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