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Dnr 2020/ÄON 0073 001

Svar på motion om djur i äldreomsorgen
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att kommunen ska
utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är
kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och
omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter
från kommunala pensionärsrådet.
I dagsläget har ett av kommunen totalt fem vård- och omsorgsboenden en
tydligt djurvänlig profil. Ansvarig chef fattar beslut om förekomst av vårdhund
inom sitt verksamhetsområde. Det finns vidare goda möjligheter för aktörer att
profilera sig med en djurvänlig inriktning. Förvaltningen bedömer att en mer
omfattande utredning krävs om nämnden avser att besluta att samtliga vårdoch omsorgsboenden i kommunen ska använda djur inom äldreomsorgen.

Ordförandeförslag
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten
Centerpartiet Tyresö har lämnat in en motion om att utreda frågan angående
djur i äldreomsorgen.
Att interaktion och omvårdnad av djur är positivt för människor finns forskning
som bekräftar detta. Man känner sig mer behövd och att detta innebär att
upplevd ensamhet minskar.
Frågan om djur inom äldreomsorgen har behandlats tidigare, och förvaltningen
ser möjligheter att uppmuntra de privata aktörerna av äldreomsorg att profilera
sig med en uttalad djurvänlig inriktning.
Idag finns ett boende med tydligt djurvänlig profil, där bland annat en vårdhund
finns, och man har möjlighet att ta med sin egen hund. Och ett boende har
erbjudit att flytta in med hund under särskilda omständigheter.
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Idag finns möjlighet för samtliga aktörer att driva boendet med en djurvänlig
inriktning.

Yrkande
Susann Ronström (S), Peter Freij (M) och Mattias Eriksson (KD) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.
Anna Steele (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget om att
motionen anses besvarad.
Därefter ställer ordföranden frågan om nämnden bifaller motionen enligt
yrkande från Anna Steele (C).
Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf
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Datum
Tid
Plats

2020-09-03
18:30–20:32
Myggdalen, plan 1

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2020-09-14

Paragrafer

62–71

Sekreterare
Päivi Sandholm
Ordförande
Tony Thorén
Justerande
Peter Freij

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Äldre- och omsorgsnämnden
2020-09-03
2020-09-14
2020-10-06
Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift
Päivi Sandholm
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Närvarolista
Beslutande
Tony Thorén (L)
Susann Ronström (S)
Peter Freij (M)
Carl-Johan Karlson (S)
Frida Linder (S)
Marie-Louise Larsson (L)
Lilian Nylinder (MP)
Roger Gusthage (M)
Anna Steele (C)
Mattias Eriksson (KD)

Ersättare
Bo Furugård (S)
Kurt-Erik Thorild (S)
Alexander Enkvist (L)
Peter Söderlund (MP)
Tina Rosén (V)
Yvonne Sternberg Taubert (V)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
Jörgen Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Ronnie Norén (SD)

Övriga
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Helena Wiberg, utredare, kommunstyrelseförvaltningen
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen
Ida Marén, Utredare, kommunstyrelseförvaltningen
Päivi Sandholm, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Eva Norgren, enhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Sam Norryd, jurist, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Anton Gimle Hjelte (M)
Jan-Åke Svensson (M)
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Lilian Edberg (M)
Ronnie Norén (SD)
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