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Medborgarförslag angående offentliga toaletter i
Hammarby sjöstad och Norra Hammarbyhamnen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
trafiknämnden för vidare hantering.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående
offentliga toaletter i Hammarby sjöstad och Norra
Hammarbyhamnen. Med hänvisning till det stora
befolkningsunderlaget i området anser förslagsställaren att
avsaknaden av offentliga toaletter är orimligt. Med anledning av
detta föreslås att Södermalms stadsdelsförvaltning undersöker
lämpliga placeringar av tre offentliga toaletter i området. I förslaget
nämns några platser som skulle kunna vara lämpliga för toaletter;
vid de tre färjelägena inom det aktuella området samt på Luma torg.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
det syftar till att öka utbudet av offentliga toaletter inom
stadsdelsområdet. Förvaltningen får löpande in önskemål från
allmänheten om fler offentliga toaletter i parkerna. I Parkplan
Södermalm anges att det i Anders Franzéns park bör utredas om det
är möjligt att tillföra parken en offentlig toalett. Förvaltningen anser
därför att en toalett i Hammarby sjöstad i första hand bör prioriteras
i denna park.
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De platser som i medborgarförslaget föreslås vara lämpliga för
toaletter kan enligt förvaltningen vara intressanta att utreda vidare
då de utgör platser där många människor samlas. Förvaltningen ser
dock utmaningar med att hitta utrymmesmässigt lämpliga ytor i de
lägen som ligger inom eller strax intill ytor som nämnden ansvarar
för vid Lumabryggan och vid Barnängsbryggan.
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Eftersom ansvaret för offentliga toaletter inom staden ligger hos
trafiknämnden föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden
överlämnar medborgarförslaget till trafiknämnden för vidare
hantering.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående
offentliga toaletter i Hammarby sjöstad och Norra
Hammarbyhamnen. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 25 mars 2021 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
som bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 7 juni 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 juni 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att det i Hammarby sjöstad saknas
offentliga toaletter. Med hänvisning till det stora
befolkningsunderlaget i området anser förslagsställaren att
avsaknaden av offentliga toaletter är orimligt.
Med anledning av beskrivningen ovan föreslås att Södermalms
stadsdelsförvaltning undersöker lämpliga placeringar av tre
offentliga toaletter i området. I förslaget nämns några platser som
skulle kunna vara lämpliga för toaletter; vid de tre färjelägena inom
det aktuella området samt på Luma torg1.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
det syftar till att öka utbudet av offentliga toaletter inom
stadsdelsområdet. Förvaltningen får löpande in önskemål från
allmänheten om fler offentliga toaletter i parkerna.
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Ansvaret för offentliga toaletter inom Stockholm stad ligger dock
hos trafiknämnden. I olika sammanhang har förvaltningen inlämnat
önskemål om platser där det kan finnas behov av toaletter till
trafikkontoret. I Parkplan Södermalm anges vidare att det i Anders
Franzéns park bör utredas om det är möjligt att tillföra parken en
offentlig toalett. Förvaltningen anser därför att en toalett i
Hammarby sjöstad i första hand bör prioriteras i denna park.
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I Parkplan Södermalm benämns platsen Lumaparken.
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De platser som i medborgarförslaget föreslås vara lämpliga för
toaletter, kan enligt förvaltningen vara intressanta att utreda vidare
då de utgör platser där många människor samlas. Förvaltningen ser
dock utmaningar med att hitta utrymmesmässigt lämpliga ytor i de
lägen som ligger inom eller strax intill ytor som nämnden ansvarar
för vid Lumabryggan och vid Barnängsbryggan.
Med hänvisning till redogörelsen ovan föreslår
stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar
medborgarförslaget till trafiknämnden för vidare hantering.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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