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Kommunstyrelsen  

  

  

Yttrande 

 
2021-10-12 

Socialdemokraterna 

  
Ärende nr: 2.1.25 

Yttrande angående yrkande från V och MP 
angående avgifter på offentliga toaletter 
 
Vi socialdemokrater är inte nödvändigtvis emot införandet av en låg avgift för att 
nyttja toaletterna, men det som oroar oss rör tillgängligheten. Om 
avgiftsbeläggning införs där vana av ny teknik krävs, så stänger vi ute vissa 
grupper från dessa tjänster, och därmed begränsar deras deltagande i det offentliga 
rummet. Ett exempel är äldre, som i stor utsträckning fortfarande använder 
kontanter och som ofta har enklare mobiler, utan möjlighet till att ladda ner appar. 
Vi ser det som viktigt att staden inte diskriminerar dessa grupper.  
 
Med bakgrund mot detta yrkar vi avslag på Vänsterpartiet och Miljöpartiets 
förslag och avser hantera aspekten gällande betalningsmetoder i den för frågan 
ansvariga park- och naturnämnden.  
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Yttrande angående avgifter på offentliga 
toaletter 
 

Att det finns tillgång till offentliga toaletter i Göteborg är en viktig tillgänglighetsfråga. 
Park- och naturnämnden har beslutat att stadens 14 gratistoaletter kommer att 
avgiftsbeläggas med 5 kronor per besök. För oss är inte detta en ekonomisk fråga utan 
handlar om att säkerställa tillgången till rena toaletter som människor kan använda, ökad 
trygghet och inte minst en bättre arbetsmiljö för stadens lokalvårdare. Park- och 
naturförvaltningen arbetar just nu med att säkerställa att det ska vara enkelt att betala för 
toalettbesöket och ser över möjligheten till flera olika betalsätt. Vi kommer därför yrka 
avslag på yrkandet. 

Vidare är vår bedömning att denna fråga bör hanteras i park- och naturnämnden. Mot 
bakgrund av det och på förekommen anledning vill vi uppmana samtliga partier i 
kommunstyrelsen att försöka hantera frågor i rätt nämnd eller styrelse.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
 
2021-10-08 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Demokraterna 
 
Ärende nr 2.1.25 
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Yrkande angående – Yrkande angående 
avgifter på offentliga toaletter 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1) Avslå yrkandet  
 

Yrkandet 
 

När ärendet om avgiftsbelagda toaletter var uppe för behandling i Park- och 
Naturnämnden gjorde förvaltningen en dragning om situationen i Göteborgs Stad. 

Vi hade en ohållbar situation med skenande kostnader för städning och underhåll 
av toaletterna. Det rörde sig om miljonbelopp. Narkomaner och uteliggare 
lämnade toaletterna smutsiga och skräpiga. Toaletterna var otrygga platser.  

Att som infödd göteborgare eller som besökare mötas av toaletter i bedrövligt 
skick bidrar knappast till att öka stadens anseende. Särskilt inte i centrala staden 
där turister och internationella gäster rör sig. 

Försök med avgiftsbelagda toaletter i andra städer hade visat sig ha en positiv 
effekt på underhållskostnader och allmänt intryck. 

Sverigedemokraterna är mycket nöjda med att vi nu har mer attraktiva och fräscha 
toaletter och anser att systemet med avgifter på våra offentliga toaletter fungerar 
bra.  
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Yrkande angående avgifter på offentliga 
toaletter 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Park- och naturnämnden får i uppdrag att avbryta införandet av avgifter på offentliga 
toaletter i Göteborg samt att utreda alternativa möjligheter till finansiering av fler 
offentliga toaletter. 

Yrkandet 
I Göteborgs-Posten den 19 september framkommer att införandet av avgifter på fler 
offentliga toaletter i Göteborg planeras från årsskiftet 2021/2022. Detta efter att 
toaletterna vid Drottningtorget och Hjalmar Brantingsplatsen sedan 2019 i pilotprojekt 
varit avgiftsbelagda. Resultaten från pilotprojektet visar att antalet toalettbesök minskat 
med så mycket som 85% vid Drottningtorget när en avgift ska betalas med kort. Det visar 
att en avgift stänger människor ute och får anses som resursslöseri att bygga offentliga 
toaletter som sedan inte används. 

I budget för 2021 lyfter de styrande högerpartierna fram sin vilja att avgiftsbelägga fler 
offentliga toaletter. Samtidigt skrivs i budgeten att ”Tillgången till toalett kan vara en 
avgörande tillgänglighetsaspekt för många göteborgares möjlighet att vistas ute under 
längre stunder.” Denna logik får vi rödgrönrosa inte ihop. Om tillgången till toaletter är 
avgörande för tillgänglighet och göteborgares möjlighet att vistas ute i staden, går 
ytterligare avgiftsbeläggning i motsatt riktning genom att istället stänga ute fler. Inte 
minst för många äldre och barn är tillgänglighet till offentliga, avgiftsfria, toaletter 
viktigt.  
 

Att avgiftsbelägga fler offentliga toaletter kommer att medföra att fler istället uträttar sina 
behov utomhus, vilket leder till stora olägenheter framförallt i centrala delar av staden. 
Det kommer också att drabba alla de som inte har möjlighet eller tillgång att kunna betala 
med kort eller med telefon. Att människor vistas på stan är också en förutsättning för det 
lokala näringslivet, som därmed skulle kunna ha intresse av att bidra med finansiering för 
att få till fler kostnadsfria och trygga offentliga toaletter. För oss är att införa avgifter ett 
sätt att begränsa alla människors rätt att kunna vistas på offentliga platser på lika villkor. 
Därför vill vi att uppdraget att införa avgifter på offentliga toaletter i Göteborg avbryts.   

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2021-09-21 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt yrkande 
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