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Medborgarförslag om att byta ut alla s k torrdass vid
badplatserna
Ärendebeskrivning
Björn L Norlander anför följande i ett medborgarförslag 2007-06-09.
Att kommunen byter ut alla s k torrdass vid badplatserna inom stadskärnan
För närvarande finns det 13 st från Lulviken till Storsand. År 2007 bör ingen
behöva handskas med dessa ”skittunnor”, det är inte alltid som locken till
tunnorna håller tätt så kläder och transportbilar blir nedkletade med urin och
annat.
Varför kan man inte som Vägverket införskaffa toaletter som går att tömma
med slamtömningsbil. På varje större rastplats i Sverige finns det sådana
toaletter som också tycks fungera utmärkt. Varje tunna som ställs ut i ett
torrdass kostar 200 kr, då är deponeringen inräknad. Under sommarmånaderna går det åt många tunnor. Torrdassen som nu finns är byggda av
trä och många av dem har bränts upp, dörrarna blir sönderslagna eller
uppbrända så det bara är gångjärnen som återfinns. Om kommunen byter ut
toaletterna kan man också minska på antalet. Det behövs inte 9 toaletter vid
Lulviksbadet, det kan nog räcka med 2 toaletter.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämndens yttrande
Problem med skadegörelse är och har varit ett återkommande problem.
Hanteringen av tunnor från torrdass är ett arbetsmiljöproblem.
Fritidsförvaltningen menar att ett toalettbyte skulle vara bra både för besökare
vid badplatserna och för arbetsmiljön. Med stor sannolikhet skulle också
skadegörelsen minska.
Fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
-

uppdra till fritidsförvaltningen att utreda kostnader och möjligheter
till förbättring av allmänna toaletter på kommunens badplatser.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med fritidsnämndens förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

