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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa
fler toaletter i kollektivtrafiken
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendebeskrivning
Motionären föreslår att toaletter i anslutning till T-banestationer och andra
kollektivtrafikknutpunkter införs.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Landstingsstyrelsens motivering
Alliansens satsningar på SL har avsevärt ökat både trivseln och tillgängligheten i kollektivtrafiken i Stockholms län. Toaletter finns i dag på 39 av 51 pendeltågsstationer. Toaletter i tunnelbanan har tidigare förekommit, men togs
bort efter bland annat trygghetsrelaterade problem. I dag är det länets kommuner som beslutar om och installerar nya offentliga toaletter i anslutning till
kollektivtrafiken.
Det är viktigt att alla känner sig välkomna i och kan använda sig av kollektivtrafiken i länet. Toaletter är en facilitet som alla kan behöva nyttja ibland, men
det finns också grupper i samhället som till exempel barn, äldre eller personer
med funktionsnedsättning, som har ett större behov än andra av att det finns
offentliga toaletter i anslutning till kollektivtrafiken. Därför ska Trafiknämnden undersöka möjligheten att utrusta tunnelbanans stationer och andra kollektivtrafikknytpunkter med toalett i samband med att stationer byggs om
eller rustas upp samt då nya stationer tillkommer. Dessutom ska informationen om närmaste offentliga toalett förbättras.
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Att det finns tillgång till offentliga toaletter är en god samhällsservice. I den
mån Trafiknämnden kan tillse detta vid upprustningar och nybyggnationer är
det välkommet. Dessutom är det viktigt att informationen om de toaletter som
finns också är lättillgänglig för resenärerna.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag från sammanträde
den 28 augusti 2012 § 136. Muntlig reservation anfördes av MP-ledamöterna.
Protokollet justeras den 11 september 2012
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 april 2012
3. Motion 2011:29
4. Protokollsutdrag från färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen
den 21 mars 2012
Trafiknämndens protokollsutdrag den 27 mars 2012, med M, FP, KD och Cledamöternas tilläggsbeslut
6. Trafiknämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 25 januari 2012

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2012-08-28

Datum för justering: 2012-09-11
Datum för anslag:
2012-09-12
--------------------------------------------------------------§ 136
Motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa fler toaletter i
kollektivtrafiken
LS 1110-1334
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 juni 2012 med trafiknämndens yttrande
den 27 mars och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 april 2012.
I ärendet yttrade sig Yvonne Blombäck.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-ledamöterna om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss
Exp till:
Landstingsfullmäktige
Trafiknämnden
Landstingsdirektören

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss

Beslutsunderlag 2

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
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Ankom
Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen

Yttrande över motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson
(MP) om att införa fler toaletter i kollektivtrafiken
Ärendebeskrivning
I motionen föreslås landstingsfullmäktige besluta att successivt införa
toaletter i anslutning till tunnelbanestationer och andra kollektivtrafik
knutpunkter.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 april 2012
Motion 2011:21
Utdrag från protokoll färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-0321 § 21
Tjänsteutlåtande och utdrag från protokoll trafiknämnden 2012-03-27 § 43
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
I motionen föreslås landstingsfullmäktige besluta att successivt införa
toaletter i anslutning till tunnelbanestationer och andra kollektivtrafikknutpunkter. Som motivering anges att frånvaron av toaletter kan medföra
att stora grupper i samhället inte kan röra sig fritt och resa med kollektivtrafiken. Många har särskilda behov av medicinska skäl medan andra måste
planera minutiöst om de ska våga sig på en resa med kollektivtrafiken. Som
ett annat motiv anges att frånvaron av toaletter i förlängningen kan ha
inverkan på turistbranschen.
Trafiknämndens förvaltning anger i sitt yttrande att toaletter i direkt
anslutning till tuhnelbanetrafikens stationer har förekommit men att det
medförde så pass mycket problem att de togs bort. Det är Stockholms stads
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trafik- och statsplaneringskontor som efter behov ska besluta om och
installera offentliga toaletter. När det gäller pendeltågstrafiken så har 39 av
51 stationer toaletter.
Med hänvisning till det yttrande som trafiknämndens förvaltning har
lämnat anser förvaltningen att motionen ska anses besvarad.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Beslutsunderlag 3

Dnr.

4y
Inför fler toaletter i kollektivtrafiken, motion av Vivianne Gunnarsson (mp)
I Prag finns toaletter på alla tunnelbanestationer. Om ett ganska fattigt land och en
stad som byggt sin tunnelbana på 70-talet under en annan regim kan ha god tillgång
till offentliga toaletter, varför kan vi inte ha det i Stockholm? Varför behöver vi
använda hissar och prång som toaletter i vår moderna välfärdsstad? Varför behöver
jag skriva en motion till om toaletter? Jo därför att det tycks vara så att vi inte vill
lägga några som helst resurser på vårt naturligaste behov.
Inte ens på stora kollektivtrafikknutpunkter som Östra station med tåg- och
busstationen finns annat än en liten kur att gå in i och man måste ha växelpengar. Inte
heller på andra stora stationer fmns toalett. I stället har vi tagit bort toaletterna där de
fanns. Skälen till det kan vara flera men kan aldrig vara starka nog eftersom det
tydligen går att ha toaletter i andra länder som antagligen har liknande
förutsättningar.
Närvaron av en toalett ses av de flesta som något självklart. Frånvaron av en toalett
kan medföra att stora grupper i samhället inte kan röra sig fritt och resa med
kollektivtrafiken. Många har särskilda behov av medicinska skäl medan andra måste
planera minutiöst om de ska våga sig på en resa med kollektivtrafiken. Det kan räcka
med att man åker till city med två barn för att handla så får man problem. För att inte
nämna turister som förvånat höjer på ögonbrynen och ser oss som underutvecklade. I
förlängningen kan faktiskt frånvaron av toaletter ha inverkan på turistbranschen såväl
som på handel och samhällsliv i stort.
Toalett i T-banan borde höra till resandeservicen och införas snarast på alla stationer
med början centralt.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att successivt införa toaletter i anslutning till T-banestationer och andra
kollektivtrafildmutpunkter

Vivianne Gunnarsson (mp)
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