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Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till strategi  och ett förslag 
till en handlingsplan för offentliga toaletter. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har behov av en strategi och handlingsplan för utvecklingen av offentliga 
toaletter på mark som ägs av kommunen. 

Ärendet 
I Uppsala tätort finns i dagsläget sex toalettbyggnader som tillsammans innehåller 19 rum, de 
är placerade främst i de centrala delarna av staden, med undantag för en toalett som är 
integrerad i en byggnad i Gamla Uppsala i närheten av gamla Uppsala kyrka.  

Toaletterna i centrum är i full funktion men de är av äldre modell. Utöver dessa har ett 
reklambolag två pelartoaletter i central miljö. 

Den nyaste anläggningen är en sjurummare från 2015 och den integrerades i det gamla 
vattenverket i Stadstädgården, den innehåller även gästhamnsfaciliteter som dusch och 
tvättmaskiner.  
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En fribärande tvårumsanläggning kommer att byggs under våren 2016 vid Stallängsgatan för 
att betjäna allmänheten, husbilsuppställningsplats och hyresgästerna i småbåtshamnen samt 
båtvarvets hyresgäster, denna kommer att ersätta dagens tanktoalett vid Tullgarnsparken.  
 
I samband med upprustning av Svankärrsparken i Sunnersta kommer en mindre 
toalettbyggnad att anläggas. 
 
Uppsala kommun saknar uttalad och politiskt accepterad strategisk plan för offentliga 
toaletter, frågor kommer från allmänheten och behovet av toaletter har ökat i samma takt som 
vi har byggt nya temalekparker, aktivitetsplatser och förnyat parker i stadsdelarna, besökarna 
stannar längre tid eftersom dessa platser har blivit populära besöksmål. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen 
att ta fram ett förslag till strategi och ett förslag till en handlingsplan för offentliga toaletter i 
enskilda byggnader eller integrerade i annan byggnad med entré utifrån gatu- och parkmiljö, 
där kommunen är markägare. 
 
Förslag till strategi klart till AU/nämnd i juni 2016, förslag till handlingsplan startas efter 
godkänd strategi och beräknas vara klart till AU/nämnd i september. 
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