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Äldrenämnden 

Motion av Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) om 
att öka äldres integritet genom att på prov installera japanska 
toaletter på vård- och omsorgsboenden 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid 
kommunfullmäktige sammanträde den 12 december 2016, att Uppsala kommun som ett 
pilotprojekt installerar japanska toaletter på några utvalda vård-och omsorgsboenden. 

Motionen återges i bilaga. 

Beredning 
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningskontoret. 

Föredragning 
Att äldre ska kunna bibehålla och öka sin upplevelse av integritet och oberoende är en central 
del av kommunens äldrepolitik. En japansk toalett eller annan variant av toalettsits med 
inbyggd tvätt- och torkfunktion kan för vissa personer medföra en ökad möjlighet till 
oberoende och bibehållen upplevelse av integritet. 

Plan- och byggnadsnämnden har ansvar för bostadsanpassningsbidrag. Enskilda personer i 
Uppsala kommun som är i behov av detta kan få en spol- och torktoalett installerad i sin 
bostad efter godkänd ansökan hos stadsbyggnadsförvaltningen. Denna möjlighet finns både 
för personer som bor i ordinärt boende och i särskild boendeform såsom vård- och 
omsorgsboende. 
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Det är den enskildes ansvar att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för installation av spol-
och torktoalett. Men det initieras ofta av den personal som har kontakt med den enskilde. 
Syftet med bidraget är att det finansierar en åtgärd som leder till att den enskilde klarar sig 
mer självständigt i sin bostad. 

De bidragsfinansierade spol- och torktoaletterna som installeras i Uppsala kommun kostar 
cirka 40 000 kronor. Sedan år 2003 har totalt nio spol- och torktoaletter installerats på vård-
och omsorgsboenden i Uppsala kommun. Den hälso- och sjukvårdspersonal som har kontakt 
med den enskilde är behjälpliga i ansökningsprocessen och tillhandahåller det intyg som 
krävs. 

Som framgår finns toalettsitsar med inbyggd tvätt- och torkfunktion redan idag i Uppsala 
kommuns boenden och nya installeras när behov finns. Något beslut med anledning av 
motionen behövs därför inte. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 



Il, 
Liberalerna 

Motion om att öka äldres integritet genom att på prov installera japanska toaletter 
på vård- och omsorgsboenden 

För att stärka människors möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt klara sig själva och 
värna deras integritet bör Uppsala kommun på försök installera japanska toaletter som gör att 
äldre och/eller personer med funktionsnedsättning kan klara större delen av toalettbesöken 
själva utan hjälp från personal. 

En japansk toalett är högteknologisk och assisterar användaren med allt ifrån automatisk upp-
och nedfällning av lock till tvättning och torkning av intima kroppsdelar. 

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna: 

Att Uppsala kommun som ett pilotprojekt installerar japanska toaletter på några utvalda vård-
och omsorgsboenden. 
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Kommunalråd 

ja 
Benny Lindholm (L) 
Ledamot kommunfullmäktige 
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