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§ 195 Dnr KS 2019/000072  

Medborgarförslag - Toalett med tidlås vid lekplatsen intill 
läkarstation i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om toalett med tidlås vid lekplats intill läkarstation, 
Färjestaden, samt trappa för uppgång vid bad södra piren hamnen i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges presidium beslut den 18 februari 2019 § 15. 

Kommunfullmäktige beslut den 6 mars 2019 § 13. 
Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019. 

Kultur och tillväxtnämndens § 90.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till plan är att i samband med 

byggande av ny sporthall byggs även offentliga toaletter.  

_____ 
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§ 90 Dnr KTN 2019/000143  

Medborgarförslag - Toalett med tidlås vid lekplatsen 
intill läkarstation i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om toalett med tidlås vid lekplats intill läkarstation, 
Färjestaden, samt trappa för uppgång vid bad södra piren hamnen i 
Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidium beslut den 18 februari 2019 § 15. 
Kommunfullmäktige beslut den 6 mars 2019 § 13. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till plan är att i samband 

med byggande av ny sporthall byggs även offentliga toaletter.  

_____ 
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Medborgarförslag - Toalett med tidlås vid lekplatsen 
intill läkarstation i Färjestaden 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag om toalett med tidlås vid lekplats intill läkarstation, 
Färjestaden, samt trappa för uppgång vid bad södra piren hamnen i 

Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges presidium beslut den 18 februari 2019 § 15. 
Kommunfullmäktige beslut den 6 mars 2019 § 13. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innehåller två olika förslag vilket Gator och mark besvarar det 
första. Förslaget avser toalett med tidlås vid lekplats intill läkarstationen i 
Färjestaden.  

Anläggande av toalett med el och vatten och avlopp innebär kostnader på 
sexsiffriga belopp. Intill denna plats planeras för ny högstadieskola med 

tillhörande sporthall. Planer finns på att bygga offentliga toaletter i samband 
med den nya sporthallen.    

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Finns inga alternativ. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkan i perspektivet ”trygghet och säkerhet” beträffande toalett vid 
lekplats, då det kan kännas långt till närmaste wc. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till plan är att i samband med 

byggande av ny sporthall byggs även offentliga toaletter.     

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 
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§ 13 Dnr 2019/000072  

Anmälan av Medborgarförslag - Toalett med tidlås vid 
lekplatsen intill läkarstation i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att toalett med tidlås placeras vid 
lekplatsen intill läkarstationen i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 15/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 
kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 
månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 
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