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Dnr 2015/482 - b 

Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget 

INLEDNING 
Birgitta Rosen inkom den 5 juni 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att en offentlig toalett inrättas vid Fiskartorget. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/173/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/173/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/173/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare en 
offentlig toalett i Sala Centrum, samt 
filt i övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull

mäktige beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare en 
offentlig toalett i Sala Centrum, samt 

att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

ALA OMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -09- 1 6 
Aktbilaga 

? 

Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget 
Birgitta Rosen inkom den 5 juni 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att en offentlig toalett inrättas vid Fiskartorget. 

1 (1) 

2015-09-16 

DIARIENR: 2015/ 482 

Förslagsställaren tillhör en grupp som har fått i uppdrag från Handikapprådet och 
Sala kommun att inventera tillgängligheten i Sala. Många funktionshinder är osyn
liga, men minst lika stora handikapp som synliga. Flera av dessa kräver tillgång till 
toalett med mycket kort varsel, som till exempel tarmsjukdomar eller inkontinens. 
Denna grupp planerar sina resor efter tillgängligheten till toaletter lika noga som en 
rullstolsburen person planerar parkeringar för rörelsehindrade. 

Förslagställaren anser att behovet av ytterligare en offentlig toalett norr om centrala 
Sala är stort. Idag finns det två offentliga toaletter, en på Fredstorgets parkering och 
en i Stadsparken, den är stängd nattetid. l Galleri Sala Torg finns ytterligare en toa
lett som är öppen under Gallerians öppettider. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Kontoret konstaterar att det efter stängningstid på kvällar och helger finns en brist 
på tillgång till toaletter i Sala centrum, så som poängteras i medborgarförslaget. Om 
Fiskartorget är en lämplig pla ts för en offentlig toalett, behöver utredas ytterligare 
av utrymmesskäl. Tekniska kontoret föreslår att en ny offentlig toalett beaktas i 
nästkommande strategiska plan. 

Jag delar förslagsställarens uppfattning att det finns behov av ytterligare offentliga 
toaletter i Sala Centrum. Tekniska kontoret bör därför snarast utreda lämplig 
placering för en sådan. I dagsläget går det inte att säga att just Fiskartorget är den 
mest lämpade placeringen. 

Med hänvisning till ovanstående föresl år jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer a tt kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till Kommunstyrelsen, Tekniska kontoret att utreda möjligheten att 
tillskapa ytterligare en offentlig toalett i Sala Centrum samt 

att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 

Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Ko mmunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0 224-74 70 00 
Fax: 0 224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

caro la .gu nnarsso n@sala .se 
Direkt : 0224-74 7101 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget 

2015-09-08 
YTTRANDE 

MARGARETA FURENMO 
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Tekniska kontoret ska yttra sig över inkommit medborgarförslag om anordnande av 
offentlig toalett vid Fiskartorget. 

MEDBORGARFÖRSLAGET 
På uppdrag av Handikapprådet och Sala kommun arbetar en grupp med inventering 
av tillgängligheten i Sala, Även osynliga funktionshinder beaktas i den inventeringen 
så somt ex olika tarmsjukdomar. Dessa kräver många gånger tillgång till toalett med 
kort varsel. 

Gruppen finner att det finns ett behov av en offentlig toalett norr om centrala Sala 
som är öppen även när affärer och biblioteket är stängt. Som plats föreslås Fiskar
torget. 

FÖRSLAG TILL TIDPLAN 
Efter stängningstid på kvällar och helger finns en brist på tillgång till toaletter i Sala 
centrum, så som poängteras i medborgarförslaget. Om Fiskartorget är en lämplig 
plats för en offentlig toalett, behöver utredas ytterligare av utrymmesskäl. Tekniska 
kontoret föreslår att en ny offentlig toalett beaktas i nästkommande strategiska 
plan. 

TEKNISKA KONTORET 

Margareta Furenmo 
verksamhetsutvecklare 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Förslagets rubrik: 

Datum: 2015-06-02 

Namn: _Birgit_t_a_R_o_s_e_n _____ _ 

Gatuadress: Brunnsgatan 11 C 

Postnummer, ort: 733 31 Sala 

Telefon: 0224-13521 

Offentlig toalett vid Fiskartorget. 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

2014-01-22 

BLANKEIT: MEDBORGARFÖRSLAG 

lnk. 2015 -06- 0 5 
Dlartw Aktbilaga 
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Jag tillhör den grupp som i uppdrag från Handikapprådet och Sala kommun arbetar med inventering av 
ti llgängligheten i Sala . Tillgänglighet i allmänhetens ögon innebär att det ska vara lätt att kunna leva i 
samhället t rots att någon är rullstolsburen eller synskadad. Vi kan kalla dem för synliga funktionshinder. 
Då handlar det om att ta bort trösklar, bygga ramper e ller ha stora prislappar me d bra kontrast på 
siffrorna. 

Många funktionshinder är osynl iga men är minst l ika stora handikapp som de synliga. Flera av dessa kräver 
tillgång till toalett med mycket kort varsel såsom o l ika tarmsjukdomar ell er inkontinens . Även vi i 
t illgänglighetsgruppen har bl ivit överraskade att så många är så beroende av a t t få t illgång til l en 
toalett när de besöker Sala stad. Men detta är ju inget de talar högt om. Denna grupp planerar sina resor 
efter toal ettillgången lika noga som en rullstol sburen person planerar parkeringar för rörelsehindrade. 

Vi kan konstatera att behovet av ytterligare en offentl ig toal ett norr om centrala Sala är stort. Idag 
finns två offentliga toaletter, en på Fredstorgets parkering och en i Stadsparken, där Kar lbergs kiosk 
stod . Den är stängd nattetid. I Galleria Sala Torg finns ytterl igare en toal ett under Gallerians 
öppettider . 

Jag godkänner att Sa la kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

I 
Underskrift: ~..1./.~ -<..<:'14'.+-J.~~::.t.j,--+-''""'-<;.f. ~~~- ---:,,,__ __ . 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel : 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäkt iges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



(forts. sid 1. Beskriv och motivera ditt förslag) 

Befinner du dig norr om centrum finns en toalett vid Biblioteket när det är 
öppet. Efter stängningstid så finns bara toaletten på Fredstorget eller i 
stadsparken kvar att tillgå vilket kan vara för långt avstånd från 
Fiskartorget. 

Vårt förslag är att ytterligare en offentlig toalett anordnas vid Fiskartorget 
på lämplig plats. 


