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Motion om japanska toaletter – förslag till svar
Dnr 2018/130‐109
Peter Johansson (M) har 5 april 2018 lämnat in en motion om japanska toaletter.
Motionären yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att utrusta de kommande
nyproduktionerna med bidétoaletter, samt att en införandeplan tas fram på hur de
övriga särskilda boendena ska utrustas med bidétoaletter.
Socialnämnden yttrade sig i ärendet 2018‐11‐01, § 85. Av yttrandet framgår att japanska
toaletter ökar möjligheten till en större integritet för brukaren och underlättar också
jobbet för personalen. Nämnden skriver vidare att det vid framtida byggen av särskilda
boenden bör finnas med en beräkning på vad merkostnaden blir för ett införande av
japanska toaletter.
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
japanska toaletter besvarad.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till nämndens förslag.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar att det i framtida nybyggnationer ska ingå japanska toaletter.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit nämndens förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 16 oktober 2018 anse motionen om
japanska toaletter besvarad.
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Kommunstyrelsen

Motion om japanska toaletter – förslag till svar
Peter Johansson (M) har 5 april 2018 lämnat in en motion om japanska toaletter.
Motionären yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att utrusta de kommande
nyproduktionerna med bidétoaletter, samt att en införandeplan tas fram på hur de övriga
särskilda boendena ska utrustas med bidétoaletter.
Socialnämnden yttrade sig i ärendet 2018-11-01, § 85. Av yttrandet framgår att japanska
toaletter ökar möjligheten till en större integritet för brukaren och underlättar också
jobbet för personalen. Nämnden skriver vidare att det vid framtida byggen av särskilda
boenden bör finnas med en beräkning på vad merkostnaden blir för ett införande av
japanska toaletter.
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
japanska toaletter besvarad.
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Socialnämndens yttrande gällande motion om
japanska toaletter. Dnr 2018/130-109
Bakgrund
Peter Johansson (M) har den 5 april 2018 lämnat in en motion om japanska toaletter.
Motionären yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att utrusta de kommande
nyproduktionerna med bidétoaletter, samt att ta fram en införandeplan på hur övriga
särskilda boenden ska utrustas med bidétoaletter.
Vad är en japansk toalett?
En japansk toalett (även kallad bidétoalett) är en toalett där den personliga hygienen
sköts via vattentvätt och varmluftstorkning istället för att använda traditionellt
toalettpapper.
Du styr användandet via en kontroll kopplad till toaletten.
Att använda japanska toaletter bidrar till att den personliga integriteten ökar, genom att
den äldre ges större möjligheter att klara toalettbesöket utan omfattande hjälp från
personalen.
Kostnad
Bostadsbolaget har getts i uppdrag att undersöka kostnaderna för att utrusta befintliga
boenden med japanska toaletter samt den merkostnad det skulle innebära att installera
vid nyproduktion.
1. Vid installation i befintliga boenden beräknas kostnaden till ca. 50 000 kr/WC stol
under förutsättning att utrymmet är så stort att ombyggnad ej behöver göras. Det
handlar då om att dra fram el och varmvatten till toaletten samt inköpskostnaden för
den nya toaletten.
2. Om japanska toaletter planeras in vid nybyggnation blir priset avsevärt lägre då
installationskostnaden bara blir marginellt dyrare. Dock är en japansk toalett avsevärt
dyrare i inköp.
3. En liten brasklapp som Bostadsbolaget skickar med är att en Japansk toalett har en
elförbrukning motsvarande en motorvärmare vilket innebär att en total installation i
befintliga boenden kan innebära att nuvarande el inte räcker till.
Yttrande
Japanska toaletter ökar möjligheten till en större integritet för brukaren och underlättar
också jobbet för personalen. Det bör vid framtida byggen av särskilda boenden finnas
med en beräkning på vad merkostnaden blir för ett införande.
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