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Lundaförslaget - Toaletter och större soptunnor i
Sankt Hansparken
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

genomföra en utredning kring behoven av toaletter i Lunds
parker och rekreationsområden samt återkomma med
eventuella investeringsbehov i EVP 2023-2025, samt

att

byta ut befintliga soptunnor till en större modell.

Sammanfattning
Ett Lundaförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
kommunen bygger toaletter på Sankt Hans backar och byter ut de
befintliga soptunnorna till en större modell som inte är tillgänglig för
fåglarna. Dessa åtgärder bedöms innebära att parken hålls renare.
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget.

Underlag för beslutet



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-09
Lundaförslaget - Toaletter och större soptunnor i Sankt
Hansparken

Ärendet
Ett Lundaförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
kommunen bygger toaletter och byter ut de befintliga soptunnorna
mot en större modell som inte är tillgänglig för fåglarna. Dessa åtgärder bedöms innebära att parken hålls renare. Sankt Hans backar
har blivit en mycket välbesökt park bland annat på grund av
Spindisc.
Sankt Hans backar är Lunds största park på 50 hektar. Parken är
anlagd på en före detta soptipp och är idag 50 år gammal. Under
2020 har förvaltningen arbetat med en utvecklingsplan för Sankt
Hans backar. Utvecklingsplanen identifierar kvaliteter och pekar på
möjliga utvecklingsprojekt för att lyfta parken utifrån dagens och
framtidens lundabor och deras behov av rekreation, natur och park-
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upplevelser. På grund av parkens storlek och innehåll är området
mycket välbesökt med ett ökat antal besökare samtidigt som kraven
på servicefunktioner, tillgänglighet, trygghet och innehåll behöver
utvecklas i takt med tiden. Parken är inte bara en stadsdelspark utan
den är även en stor tillgång för hela kommunen och lockar även
besökare från andra kommuner. Vintertid är Sankt Hans backar ett
populärt besöksmål för barnfamiljer.
Förslagsställarens önskemål om att kommunen ska bygga toaletter
och förbättra sophanteringen stödjer utvecklingsplanens intentioner
för Sankt Hans backar och skulle bidra till ytterligare utveckling av
tillgängligheten.

Föredragning
Förslagsställarens önskemål om att kommunen ska bygga toaletter
och förbättra sophanteringen stödjer utvecklingsplanens intentioner
för Sankt Hans backar, men ingår inte i budget för antagen utvecklingsplan. Tekniska förvaltningen ser en ökad efterfrågan på toaletter
och föreslår en utredning kring behovet av toaletter i parker och
friluftsområden för att återkomma med eventuella investeringsbehov i EVP 2023-2025.

Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa
En välbesökt park ställer högre krav på servicefunktioner såsom
toaletter och en välfungerande sophantering.
En toalett på Sankt Hans backar skulle göra parken mer tillgänglig
för alla inklusive barn och barnfamiljer. Även skolor skulle bättre
kunna nyttja parken och på ett enklare sätt förlägga undervisning
och lektioner dit. Vintertid när det är snö är Sankt Hans backar även
ett regionalt utflyktsmål för många barn som besöker parken för
pulkaåkning och andra vinteraktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget om utredning av behovet av toaletter i Lunds parker och
friluftsområden ger inga direkta ekonomiska konsekvenser.
Större och bättre soptunnor i parken bedöms kunna finansieras
inom befintlig ekonomisk ram.

3 (3)

Tjänsteskrivelse
2021-02-09

Diarienummer

TN 2021/0133

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslutet skickas till
För kännedom:
Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Medborgarcenter

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare

