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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

2017-06-20

Tid

Tisdag den 20 juni kl.14.00

Plats

Symfoni, Södertälje stadshus

Sekreterare

Johan Karlsson

Ordförande

Kerstin Pettersson (V)

Ärenden
1. Upprop
2. Protokollets justering
3. Fastställande av dagordning
Informationsärenden
4. Allmänhetens frågestund
5. Ordförande informerar
6. Socialdirektören informerar
7. Information om Björkmossen
8. Platssituationen
9. Heltidsprojektet
10. Hållbar arbetshälsa och hållbart nära ledarskap
11. Rapport om hur mat och måltidssituationen utvecklas på boende
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Beslutsärenden
12. Yttrande över motion – Förstärk valfrihet och integritet på vård- och
omsorgsboenden – starta pilotprojekt med japanska toaletter

Dnr: 17/104
Beslutsunderlag

-

-

Tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2017
Social- och Omsorgskontorets förslag till yttrande ang motion ” förstärkt valfrihet och
integritet på vård och omsorgsboende - starta pilotprojekt med japanska toaletter"
daterad 2 juni 2017
Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp ” förstärkt valfrihet och integritet på vård och
omsorgsboende - starta pilotprojekt med japanska toaletter" daterad 27 februari 2017

13. Revidering av delegationsordning

Dnr: 17/031
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-11

14.

Ärendebalans

15.

Anmälningsärenden

16.

Delegationsbeslut

17.

Övriga frågor

Med vänlig hälsning
Kerstin Pettersson (V)
Ordförande
Äldreomsorgsnämnden
Telefon (direkt): 08-523 030 72
E-post: kerstin.a.pettersson@sodertalje.se
Johan Karlsson
Sekreterare
Äldreomsorgsnämnden
Telefon (direkt): 08-523 018 95
Johan.Karlsson@sodertalje.se
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Äldreomsorgsnämnden

2017-06-08

Social- och omsorgskontoret

Ärende 12
Yttrande över motionen "förstärkt valfrihet och integritet
på vård och omsorgsboende - starta pilotprojekt med
japanska toaletter"
ÄON 17/016
Bakgrund

Liberalernas fullmäktigegrupp har den 27 februari 2017 väckt en motion i kommunfullmäktige
om att starta pilotprojekt med japanska toaletter på kommunens vård och omsorgsboenden för
äldre. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger äldreomsorgsnämnden i uppdrag att:
I ett pilotprojekt installera japanska toaletter på några lämpliga vård och omsorgsboenden i
Södertälje Kommun. Som lämpliga boenden föreslås någon äldre anläggning samt det nya
boendet i Björkmossen.
En japansk toalett är enligt motionen en högteknologisk konstruktion som assisteras användaren
med allt från automatisk upp och nedfällning av lock till tvättning och torkning av intima
kroppsdelar. Motionären hänvisar till att erfarenheter från Danmark och Norge visat att denna
typ av teknologiska toalett både kan öka brukarnas självständighet och förbättra personalens
arbetsmiljö. Ambitionen med förslaget är att stärka den enskildes valfrihet då stöd vid
toalettbesök för många äldre kan innebära en inskränkning i den personlig integriteten.
Yttrande

Faktajapansk toalett
Begreppet japansk toalett används idag som beskrivning på den typ av bide-toaletter som är
vanliga i stora delar japan och Asien, och som nu även finns på marknaden i Sverige.
Toaletten är konstruerad så att användaren inte behöver använda sig av toalettpapper för
rengöring och torkning utan istället blir tvättad med en automatisk vattenstråle som kan ställas
in på flera olika sätt för både främre och bakre tvätt. För att torka används en varmluftsström
som går att ställa in temperaturen på. Det är den automatiska bide funktionen som utgör den
grundläggande funktionen för en japansk toalett och sedan finns det beroende på modell en rad
olika högteknologiska funktioner som antingen finns integrerade i toalettstolen eller i
toalettsitsen. Bland dessa funktioner är automatiskt upp och nedfällning av lock och
uppvärmning av toasitsen de vanligaste. De olika funktionerna styrs via en kontrollpanel som
antingen är fäst i ena sidan av toalettstolen eller genom en trådlös fjärrkontroll.

Södertälje kommun I Staben I 151 89 Södertälje I Organisationsnr: 212000-0159 I www.sodertalje.se
Besöksadress: Campusgatan I Växel: 08-523 010 00

Ärende 13

Ärende 14
Social- och omsorgskontoret

ÄRENDEBALANS

2017-06-09
Uppdaterad

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN
Nämnd

Dnr

Ärende

Anmärkning

Handläggare

30 maj
Information

Framtidsfullmakt

Information

Revisorernas plan

Information

Riktlinjer avvikelse HSL, Lex Maria

15 minuter

Överförmyndaren
Maria Wastesson

Beslut

17/003

Delårsbokslut

Maria Johansson

Beslut

17/005

Rapportering av ej verkställda beslut 2017, 1:a kvartalet

Mari Lindskog

Beslut

17/015

Framtida utförande av hemtjänst

KF 21/6

Lisa Mattsson

Beslut

17/018

Inbjudan till programsamråd ang förslag till program för området
kring Östertälje station i Södertälje

Svar senast 170526,
förlängt till efter
nämnd. Omedelbar
justering

Charlotte Fagerstedt

Beslut

16/083

Beslut

16/090

Utvärdering av trivselvärdinnor på Glasberga Vård- och
Omsorgsboende
Revidering av riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och
omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Tove Bergek
Tove Bergek

20 juni
Beslut

17/016

Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp (L) "Förstärk valfrihet och
integritet på vård- och omsorgsboenden - starta pilotprojekt med
japanska toaletter"

Svar senast 1 juli
2017

Therese Bladh

Social- och omsorgskontoret

2017-06-09
Uppdaterad
Charlotte Fagerstedt

Information

Inbjudan till samråd om detaljplan för kv Dagliljan (Västergård 1.1 m
fl) i Södertälje
Heltidsprojektet

Information

Hållbar arbetshälsa och hållbart nära ledarskap

Petra Åkerlund

I mapparna

17/030

ÄRENDEBALANS

Information

16/020

Rapport om hur mat och måltidssituationen utvecklas på boende

Beslut

17/031

Revidering av delegationsordning

Beslut

17/027

Beslut

17/028

Beslut

17/032

Remiss – Förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar
vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms
län
Motion av Metin Hawsho (L) – Låt studenter och äldre bo
tillsammans
Motion av Tage Gripenstam (C) - "Avskaffa den kylda maten"

Beslut

17/033

Riktlinjer för avvikelse och lex Maria

Uppföljning

16/027

Beslut

16/039

Omvandla och utveckla verksamheten i nuvarande Bergviks
värdshus, utreda förutsättningarna för att låta en daglig verksamhet
eller annan driftsform driva caféverksamhet i lokalerna
Uppdrag från ÄON att utarbeta en fördjupad analys (boendeplan)

Tobias Westergaard

2016- 04-26, § 60

Cathrine Persson +
dietist
Maria Knutsson

Svar senast 31
augusti

Therese Bladh

Svar senast 31
augusti
Svar senast 30 sept

Charlotte Fagerstedt

28 Augusti

Nermin Varli

3 oktober

Information

Förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Beslut

Taxor och avgifter

Se beslutet i protokoll
från 2017-04-11

Charlotte Fagerstedt

ÄON 161004, § 136

Inga-Lena Palmgren
Lisa Mattsson

Social- och omsorgskontoret

ÄRENDEBALANS

2017-06-09
Uppdaterad

Senare
Beslut

Yttrande över mål och budget

28 augusti ? Oklart
ännu

