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Kommunfullmäktige

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
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Reservationer
Mohamad Hassan (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
I avgörandet deltagande
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa
Mothata (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V),
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan
Hanna (C), Jonas Segersam(KD), Simon Alm (SD)
Uppsala 31 maj 2017
Marlene Burwick/Ingela Persson
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 som bilaga 1.
Beredning
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Nämndbehandling
Äldrenämnden har behandlat ärendet den 27 april 2017 och föreslår kommunfullmäktige
besvara motionen med föredragingen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller
med föredragningen nedan. (L)-ledamoten avgav reservation till förmån för bifall till
motionen.
Protokollsutdrag återges som bilaga 2.
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.
Det är den enskildes ansvar att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för installation av spoloch 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 vårdoch 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.
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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 Mara 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 uppoch 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 vårdoch omsorgsboenden.
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Motion av Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) om att öka
äldres integritet genom att på prov installera japanska toaletter på vårdoch omsorgsboenden
ALN-2017-0272
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Camilla Westerborn (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2017-03-23 från förvaltningen.
För att skapa förutsättningar för att bibehålla och öka äldres upplevelse av integritet föreslås att
Uppsala kommun på prov installerar japanska toaletter på några utvalda vård- och omsorgsboenden.

Yrkanden
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Camilla Westerbom (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande.

Justerandes sign

Lit

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-04-27
Plats och tid:

Radisson Blu, klockan 16.00 — 16.50

Beslutande:

Monica Östman (S), Ordförande
Eva Adler (MP), 1:e vice
ordförande
Stefan Hanna (C), 2:e vice
ordförande
Jonas Larsson Tagizadeh (S)
Claes Olsson (S)
Araxi Tadaros (MP)
Per-Olof Forsblom (V)
Staffan Yngve (S)
Johan Carlsson (M)
Sten Daxberg (M)
Maria Petersson (M)
Camilla Westerborn (L)
Ulla Johansson (KD)

Övriga
deltagare:

Utses att justera:

Justeringens
plats och tid:
Underskrifter:

Ersättare:

Eileen Rönnlund-Holmgren (S)
Monica Söderbaum (MP)
Sara Nilsson (M)
Kjell Aleklett (L)
Carolina Wigenfeldt (C)

Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, avdelningschefer Yvonne Jonsson, Cecilia
Wadestig och Marja Hedin, Bo Engström planeringschef, Peter Fichtel stabschef,
Magnus Bergman-Kyllönen ekonomichef och Madeleine Jontell HR-chef

Stefan Hanna (C)

Paragrafer:

57 - 78
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ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Äldrenämnden
2017-06-02
2017-04-27
Sista dag att överklaga:
2017-06-05
2017-05-12
Anslaget tas ner:
www.uppsala.se och äldreförvaltningen
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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 uppoch 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 vårdoch omsorgsboenden,
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