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Motion om robotduschar på särskilda boenden –
förslag till svar
Dnr 2018/121‐109
Peter Johansson (M) lämnade 29 mars 2018 in en motion om robotduschar på särskilda
boenden. Motionären yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att utrusta de kommande
nyproduktionerna med duschrobotar, samt att ta fram en införandeplan på hur övriga
särskilda boende ska utrustas med duschrobotar.
Socialnämnden yttrade sig över motionen 2018‐11‐01, § 84. Av yttrandet framgår att
socialförvaltningen undersöker möjligheterna till att i framtida byggen av särskilda
boenden förbereda för att vid behov kunna placera duschrobotar i de boendes badrum.
Nämnden skriver också att förvaltningen bör fortsätta att aktivt följa
kostnadsutvecklingen inom området välfärdsteknik. Lägre kostnader kommer att öka
möjligheterna att utrusta boenden med duschrobotar framöver.
I kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018 skriver förvaltningen att
man inte har något ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 16 oktober 2018 anse motionen om
duschrobotar på särskilda boenden för besvarad.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till nämndens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 16 oktober 2018 anse motionen om
duschrobotar på särskilda boenden för besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018
Socialnämndens yttrande 2018‐11‐01, § 84
Socialförvaltningens skrivelse 16 oktober 2018
Peter Johanssons (M) motion 29 mars 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Kommunstyrelsen

Motion om robotduschar på särskilda boenden –
förslag till svar
Peter Johansson (M) lämnade 29 mars 2018 in en motion om robotduschar på särskilda
boenden. Motionären yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att utrusta de kommande
nyproduktionerna med duschrobotar, samt att ta fram en införandeplan på hur övriga
särskilda boende ska utrustas med duschrobotar.
Socialnämnden yttrade sig över motionen 2018-11-01, § 84. Av yttrandet framgår att
socialförvaltningen undersöker möjligheterna till att i framtida byggen av särskilda
boenden förbereda för att vid behov kunna placera duschrobotar i de boendes badrum.
Nämnden skriver också att förvaltningen bör fortsätta att aktivt följa
kostnadsutvecklingen inom området välfärdsteknik. Lägre kostnader kommer att öka
möjligheterna att utrusta boenden med duschrobotar framöver.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 16 oktober 2018 anse motionen om
duschrobotar på särskilda boenden för besvarad.
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Socialnämndens yttrande gällande motion om
robotduschar på särskilda boenden. Dnr 2018/121-109
Bakgrund
Peter Johansson (M) har den 28 mars 2018 lämnat in en motion om duschrobotar på
särskilda boenden. Motionären yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att utrusta de
kommande nyproduktionerna med duschrobotar, samt att ta fram en införandeplan för
hur särskilda boenden ska utrustas med duschrobotar.
Vad är en duschrobot?
En duschrobot är en intelligent dusch som underlättar för både äldre personer och
rörelsehindrade att med ökad integritet kunna ta en dusch och själva sköta sin hygien.
Du sätter dig på en stol utanför duschen och åker sedan in i kabinen där du med hjälp av
en kontroll sedan styr din duschning. Roboten har nio duschmunstycken och flera
munstycken för tvål. Tvätt av håret måste dock brukaren själv sköta eller få hjälp med.
Kostnad
Utifrån de prisförslag som lämnats från den aktör som i dag finns på marknaden skulle
kostnaden kunna se ut på följande sätt:
Grundpris vid köp är 240 000 kr.
Leasingpris är 7 000 kr/månad vid 36 månaders leasing med 10 % restpris.
Serviceavgift gällande serviceavtal tillkommer med 1 500 kr/månad (frivilligt men
rekommenderas).
Skulle vi utrusta 70 lägenheter med duschrobot vid ett nybygge i Gamleby skulle
totalkostnaden bli ca. 17 miljoner kronor för inköp samt 105 000 kr/månad i serviceavgift.
Yttrande
Socialförvaltningen undersöker möjligheterna till att i framtida byggen av särskilda
boenden förbereda för att vid behov kunna placera duschrobotar i de boendes badrum.
Förvaltningen bör också fortsätta att aktivt följa kostnadsutvecklingen inom området
välfärdsteknik. Lägre kostnader kommer att öka möjligheterna att utrusta boenden med
duschrobotar framöver.
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