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§ 10
Införande av japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden
- svar till kommunstyrelsen (KS 106-299/2017)
Dnr 1.5.1.84-2017
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.

Reservation från Anna Engelbert (L) till förmån för eget förslag till beslut.
Ärendet

Ann-Katrin Åslund (L) har inlämnat en motion om att genomföra ett
pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden i
Stockholms stad.
Förvaltningen anser att det är viktigt att värna den enskildes integritet
och att så långt som möjligt bevara individens självständighet.
Förvaltningen ställer sig därför positiv till förslaget att genomföra ett
pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-06-28.
Förslag till beslut från (L)

Anna Engelbert (L) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.
Att som svar på remissen anföra följande.
Om vi ska utveckla välfärden måste vi våga ta intryck från andra
branscher och våga ta till oss nya arbetssätt. För att stärka människors
möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt klara sig själva och
värna deras integritet bör Stockholm på försök installera japanska
toaletter som gör att boende på vård- och omsorgsboende kan klara
större delen av toalettbesöken själva utan hjälp från personal. Det är
uppenbart att en utveckling är på gång inom detta område och större
efterfrågan kan bidra till att bredda utbudet och sänka kostnaderna.
Äldreförvaltningen menar i sitt remissvar att det vore bäst att införa
japanska toaletter inom ordinärt boende, istället för motionens förslag
om vård- och omsorgsboende. Anledningen är, enligt förvaltningen,
att äldre i särskilt boende ändå ofta har behov av personalstöd inne i
toalettutrymmet och inte skulle gynnas lika mycket.
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Justerares signatur
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Vi har inget emot att japanska toaletter testas även inom ordinärt
boende – säkerligen kommer trenden att gå i den riktningen i
framtiden. Vi tror dock att det är viktigt att just de äldre som är mest
beroende av att ha personal omkring sig får möjlighet till den
integritetsreform som införandet av japanska toaletter skulle
innebära. Att slippa andras hjälp med de mest intima delarna av
toalettbesöket skulle innebära ett stort framsteg.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordförande
ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat att
bifalla förvaltningens förslag till beslut. Anna Engelbert (L) reserverade
sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
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