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Park och naturförvaltningen avsätter idag 

närmare 10 mkr för skötsel och underhåll 

av toaletter i parker och naturområden.

Kostnaderna fördelar sig på städning, 

förbrukningsmaterial, el, vatten, 

bevakning, hyra tillfälliga toaletter, 

restaurangavtal, reparationer, 

klottersanering, underhållsåtgärder

Ekonomi



Det finns behov att bygga nya toaletter på 

ett flertal nya platser. Både i centrala 

lägen och på mer avsides platser.

Det finns behov att byta ut ett antal 

befintliga toaletter som är gamla och inte 

klarar kraven kring funktion, tillgänglighet, 

teknik och arbetsmiljö.

Det finns behov att kunna öka 

skötselnivåerna (öppettider, städning etc) 

på ett flertal toaletter för att kunna möta 

allmänhetens krav.

Det finns samhällsproblem i anslutning till 

toaletterna – folk som sover där, kraftig 

nedsmutsning, skadegörelse, 

knarkanvändning/handel, prostitution mm.

Utmaningar idag



Det finns behov av fler offentliga toaletter både på kort och lång

sikt när staden växer och utvecklas.

- Jubileumsparken

- Masthuggstorget

- Lindholmen

- Sannegårdshamnen

- Trädgårdsföreningen

- Slottsskogen, bl a Azaleadalen

- Populära och välbesökta lekplatser och parker

- Södra skärgården
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Södra Skärgården
Förvaltningens befintliga toaletter

Brännö vid färjeterminalen 

Asperö på hamnplanen (räddningstjänstens byggnad)

Styrsö Bratten vid färjeterminalen (egen byggnad)

Styrsö Bratten vid badplatsen (bastuföreningens 

byggnad)

Styrsö Uttervik vid badplatsen

Vrångö vid färjeterminalen (ny byggnad )

Toaletter vid föreningsdrivna bad 

Asperö – mulltoa vid Kvisteviksbadet

Brännö – mulltoa vid Ramsdalsbadet

Köpstadsö – mulltoa vid Näckvikens bad

Donsö – mulltoa vid Lökholmens bad

Övriga

Vrångö Nötholmen (mulltoa i naturreservat)

Toaletter finns också vid färjeläget vid Saltholmen



Under sommaren 2019 placerar 

förvaltningen ut extra mobila 

sommartoaletter på sju platser (röda).

Avsikten är att få ut toaletter på helt nya 

platser och att förstärka kapaciteten på 

befintliga platser.

Dessa extra toaletter kommer att vara 

utplacerade under juni – augusti.

Extra kostnad ca 500 tkr 

Rosa= avtalstoalett

Blå = Badplats

Grön = ordinarie

Extra sommartoaletter



Mobila toaletter 2019

Parkområden

• Månadsparkens vattenlek 

(juni-aug)

• Angereds stadspark vattenlek 

(juni-aug)

• Positivparken (april-sept)

• Hisingsparken (april-okt)

• Jubileumsparken (april-okt)

• Masthuggskyrkan (april-okt)

• Keillers Park / Ramberget 

(april-okt)
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Södra skärgården

• Styrsö: 2 st anläggningar 

• Asperö: 1 st anläggning (färjeläge, nära 

brandstationen)

• Köpstadsö: 1 st anläggning (vid färjeläge)

• Vrångö: 2 st anläggning (Nötholmen + vid 

start naturslinga/fotbollsplanen)

• Brännö: 1 st anläggning 

• En anläggning består av 3 st toaletter (2 st

öppna åt gången) och en papperskorg. 

Kapaciteten ökas vid behov. 



Framtid
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• Park och natur delar uppfattningen att det råder brist på offentliga toaletter i Södra Skärgården, 

framförallt sommartid samt ser behovet av samverkan mellan flera berörda parter

Park och natur kommer att lämna följande förslag:

• Analys av behov öppettider tillsammans med SDF Västra Göteborg

• Utveckling av föreningsbidrag (så att det även kan innefatta 

sommartoaletter)

• Utveckling av toaletter på kommunalägd mark, Styrsö Tången, Vrångö 

Hamn

• Investering av toalettbyggnader på privat mark

• Skyltning kompletterad av digitala lösningar

• Samverkansgrupp för informationsutbyte och möjlighet att hitta nya 

lösningar

Ovan kräver utökad ram



Prioriteringsordning skötsel
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• Ur budget 2019 (Park- och naturnämnden 2019-01-21)

”Utifrån ekonomiska förutsättningar kring de skötselrelaterade områden föreslår 

förvaltningen en prioriteringsordning inom skötsel och underhåll. Genom denna 

prioriteringsordning kan dagliga beslut bättre värderas utifrån dess 

prioriteringsgrad och nytta.

1. Skötselåtgärder som bidrar till en grundläggande trivsel och trygghet 

prioriteras i första hand på ytor som har en aktiv användning. 

2. Skötselåtgärder som bidrar till kvalitetshöjande insatser sker i begränsad 

omfattning utifrån tillgängliga resurser. 

3. Riskeliminering prioriteras framför återställande av möjligheten att använda 

en anläggning. 

4. En proaktiv avveckling förbereds av anläggningar som det inte längre finns 

ekonomiska förutsättningar att sköta och underhålla långsiktigt.”



Prioriteringsordning projekt
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• En allt växande exploateringstakt i staden och en ansträngd personalbemanning skapar 

svårigheter att få fram resurser (personal, konsulter, entreprenörer etc) till alla pågående 

projekt och att hinna genomföra dem inom utsatt tidplan. Utifrån detta har nedanstående 

prioriteringsordning tagits fram för förvaltningens exploaterings- och investeringsprojekt. 

Utöver denna prioriteringsordning har park- och naturförvaltningen en kontinuerligt hög 

prioritering av projekt inom det ordinarie förvaltaruppdraget som avser risk och säkerhet 

på förvaltningens anläggningar. 

• Stadenövergripande projekt som det Västsvenska paketet samt 

exploateringsprojekt inom bostadsutbyggnad, Älvstaden och den 

särskilda satsningen på BoStad2021 

• Park- och naturnämndens prioriterade uppdrag kring t ex 

Brunnsparken, Linnéplatsen, våtmarksupprustningar etc. 

• Förvaltningens ordinarie investerings- och underhållsprojekt inom 

investeringsramen. 

• Övriga uppdrag och projekt som kommer in under året.




