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Äldre- och omsorgsnämnden

Information gällande inriktning för vård- och
omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum
Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till
äldre- och omsorgsnämnden
–

Diarienummer

2021/ÄON 0133

Förvaltningens information gällande inriktning för vård- och
omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum noteras.

Äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson
Förvaltningschef

Sammanfattning
Äldre- och omsorgsnämnden tog den 26 april 2021, § 33, dnr 2021/ÄON 0044
ett inriktningsbeslut för ombyggnaden av Björkdalen. I inriktningsbeslutet
ingår vändbara spoltoaletter, så kallade ”japanska toaletter”. Förvaltningen ser,
i samband med att ombyggnadsprocessen inletts, att Björkdalens hygienrum
inte kommer att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav om de vändbara
spoltoaletterna installeras. Förvaltningen kommer därför att ersätta de
vändbara spoltoaletterna med toaletter som är höj och sänkbara samt har en
tork och spolfunktion som är att likna vid så kallade japanska toaletter och som
innebär att Björkdalen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav samtidigt som de får
hygienutrymmen som bidrar till ett modernt boende med välfärdsteknik.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden tog den 26 april 2021, § 33, dnr 2021/ÄON 0044
ett inriktningsbeslut för ombyggnaden av Björkdalen. Nämnden beslutade att
gå vidare med alternativ två av de tre alternativ som presenterades. I alternativ
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två ingår vändbara spoltoaletter, så kallade ”japanska toaletter”. Dessa toaletter
tar upp stor yta och om de installeras kommer Björkdalens inte att uppfylla
Arbetsmiljöverkets krav på arbetsutrymme för hygienrum. Att behålla de
vändbara spoltoaletterna och samtidigt uppfylla Arbetsmiljöverkets krav för
hygienutrymmen skulle kräva förändringar i planlösningen och medföra stora
ingrepp i fastigheten, vilket skulle ha stor påverkan på projektets ekonomi och
tidsplan.
Förvaltningen kommer därför att ersätta de vändbara spoltoaletterna med
toaletter som är höj och sänkbara samt har en tork och spolfunktion som är att
likna vid så kallade japanska toaletter. Björkdalens hygienutrymmen kommer
därmed att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav samtidigt som de bidrar till ett
modernt boende med välfärdsteknik.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.
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