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Interpellation om offentliga toaletter 

 

 Fråga1: Vilka toalettbyggnader planeras att uppföras framöver? 

 

Svar: Arbete pågår just nu med att uppföra en toalettbyggnad i vid entrén in till kulturminnesområdet 

vid Groa plan i Gamla Uppsala. En ny reklamfinansierad toalett byggs nu i Stadsträdgården och en ny 

planeras vid resecentrum. Arbetet framöver följer de Riktlinjer och handlingsplan för offentliga 

toaletter i Uppsala som har beslutats i Gatu- och samhällsmiljönämnden. 

 

Just nu byggs en ny reklamfinansierad toalett i Stadsträdgården och en planeras vid 

resecentrum, det kan bli fler när den nya upphandlingen är genomförd. 

 

Denna vår och sommar har kommunen tyvärr varit tvungna att renovera tre av sex 

anläggningar p.g.a. sabotage, vilket kommer att kosta omkring 350tkr. Uppsala kommun 

bygger just nu en helt ny toalettbyggnad ute i Gamla Uppsala för att tillgodose ett av våra 

största turistmåls behov. 

 

Fråga 2: Kan dessa anses uppfylla de behov av toaletter som finns? 

 

Svar: Behovet är oftast stort och nu genomförs en utökad kartläggning av behovet och 

möjligheter, detta genom att göra intervjuer med invånare och besökare. Vi genomför även en 

kartläggning på vilka företagare som är intresserade av att kunna bistå med utlåning av deras 

toalett. 

 

Fråga 3: Riskerar inte den dåliga tillgången på synliga toaletter i offentlig miljö att skada 

Uppsalas anseende som turiststad? 

 

Svar: Det är alltid en fråga om avvägningar mellan olika behov och självklart har tillgången 

till toaletter en inverkan på hur Uppsala uppfattas av besökare. Det totala utbudet av 

offentliga toaletter kan dock anses vara relativt god i Uppsala utifrån det vi vet, men jag ser 

fram emot en tydligare bild när kartläggningen är färdig. 

 

Rickard Malmström, kommunalråd (MP) 
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