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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.   
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