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Justerandes signatur 

§ 19 Dnr 2015-00307 

Svar på motion (SD) om djur i äldreomsorgen - ärende återremitterat från 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionens första att-sats är bifallen då 
socialförvaltningen översiktligt utrett frågan om förslaget är genomförbart. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att avslå motionens andra att-sats om att 
införa förslaget inom kommunens äldreomsorg med hänvisning till ovanstående 
utredning.  

Sammanfattning 

Christina Nilsson (SD) lämnade 2015-12-04 in en motion om djur i äldreomsorgen. 

Motionen har beretts av socialnämnden som har föreslagit kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att återremittera motionen med 
hänvisning till att motionens svar är otydligt och inte svarar på motionens frågor. 

Med anledning av detta förtydligas härmed förslaget till svar på motion. 
Socialförvaltningen har översiktligt undersökt förutsättningarna för att bifalla 
motionens intentioner om djur i äldreomsorgen. Förvaltningen ser ett antal 
problem som skulle kunna uppstå kopplat till förslaget. I och med denna utredning 
anses motionens första att-sats bifallen. 

Utifrån vad som framkommit i utredningen föreslås dock motionen andra att-sats 
om att införa djur i äldreomsorgen avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08 
Kommunfullmäktige § 157/2017 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-09 
SN § 153, 2017-10-19 
Motion - djur i äldreomsorgen, daterad 2015-12-04 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Datum 

2018-01-08 
Diarienummer 

KINKS 2015-00307 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (SD) om djur i äldreomsorgen – ärende återremitterat av 
kommunfullmäktige 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens första att-sats är bifallen då 
socialförvaltningen översiktligt utrett frågan om förslaget är genomförbart. 

Vidare föreslås att kommunfullmäktige föreslås avslå motionens andra att-sats om 
att införa förslaget inom kommunens äldreomsorg med hänvisning till 
ovanstående utredning.   

Sammanfattning av ärendet 

Christina Nilsson (SD) lämnade 2015-12-04 in en motion om djur i äldreomsorgen. 

Motionen har beretts av socialnämnden som har föreslagit kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att återremittera motionen med 
hänvisning till att motionens svar är otydligt och inte svarar på motionens frågor. 

Med anledning av detta förtydligas härmed förslaget till svar på motion. 
Socialförvaltningen har översiktligt undersökt förutsättningarna för att bifalla 
motionens intentioner om djur i äldreomsorgen. Förvaltningen ser ett antal 
problem som skulle kunna uppstå kopplat till förslaget. I och med denna utredning 
anses motionens första att-sats bifallen. 

Utifrån vad som framkommit i utredningen föreslås dock motionen andra att-sats 
om att införa djur i äldreomsorgen avslås.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08 
Kommunfullmäktige § 157/2017 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-09 
SN § 153, 2017-10-19 
Motion - djur i äldreomsorgen, daterad 2015-12-04 

Syfte 

Syftet är att besvara motionen. 

Önskad effekt 

Besvara motionen. 
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Berörda 

- 

Samråd 

Motionen har beretts av socialnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

Har ej skett. 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 
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Justerandes signatur 

§ 157 Dnr 2015-00307 

Djur i äldreomsorgen - motion (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till att 
motionens svar är otydligt och inte svarar på motionens frågor.  

Sammanfattning 

En motion av Christina Nilsson (SD) avseende djur i äldreomsorgen. 

Som det nämns i motionen finns det exempel på hur djur har en positiv påverkan 
på boende vid äldreboenden. I sak finns det i dagsläget inga hinder för den 
enskilde att ha ett husdjur, under förutsättning att vederbörande själv kan ta hand 
om djuret. I de fall där den boende inte kan ta hand om djuret kan det bli fråga om 
att personalen tvingas göra det och det är ingen önskvärd situation.  

Att bo på ett äldreboende innebär att man har en egen lägenhet men också 
tillgång till gemensamma utrymmen, där flera boenden vistats och det är ingen 
självklarhet att alla vill vara i närheten av djur. Det kan ibland även vara olämpligt 
på grund av exempelvis allergier eller rädslor. Att därmed uppmuntra till att ha 
djur på boenden kan således vara direkt olämpligt, detta med hänsyn till såväl 
boende som personal.  

Förvaltningens förslag är att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

KS § 250/2017-12-04 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-09 
SN § 153, 2017-10-19 
Motion - djur i äldreomsorgen, daterad 2015-12-04 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Roger Rydström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen. Christian Nordin Olsson (SD) yrkar på att motionen återremitteras med 
motiveringen att motionens svar är otydligt och inte svarar på motionens frågor. 
Pierre Ländell (LPO) och Lars Karlsson (L) yrkar bifall till Christian Nordin Olssons 
(SD) återremissyrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag om att återremittera ärendet och 
därför börjar hon med att ställa frågan om ärendet ska avgöras på sittande 
sammanträde eller om det ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska 
avgöras på sittande sammanträde.  

Votering begärs 
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Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige godkänner omröstningsordningen att de som röstar för att 
ärendet ska avgöras på sittande sammanträde röstar JA och att de som röstar på 
återremiss enligt Christian Nordin Olsson (SD) förslag röstar NEJ.  

Omröstningsresultat 

19 JA-röster 

11 NEJ-röster 

2 AVSTÅR 

Med 19 JA-röster mot 11 NEJ-röster samt 2 som AVSTÅR finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet, enligt 
minoritetsåterremissregeln, med motiveringen att motionens svar är otydligt och 
inte svarar på motionens frågor.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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Omröstningar 

Närvaro § 157 § 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

S   Ing-Britt-Andersson X X 

C   Anders Ljung X X 

M   Björn Hoflund X X 

M   Malin Svensson X X 

M   Lars Wiström X X 

M   Gustav Svensson X X 

M   Siw Nordin X X 

M   Göran Lindgren X X 

S   Hans Måhagen X X 

S   Lottie Rudholm  Torbjörn Mellgren X X 

S   Roger Rydström X X 

S   Ulf Johansson X X 

S   Anna Eklund X X 

S   Conny Forsberg X X 

S   Else-Marie Frisk X X 

S   Maria Rydell X X 

S   Morgan Wass Magnus Lidén X X 

S   Göran Ulvan X X 

KD Kalle Sandell 

C   Rickard Lindh X X 

C   Ingegärd Brogren 

C   Wolldurf Skallbom X X 

C   Göran Olsson X X 

L   Lars Karlsson X X 

L   Nils-Gunnar Wenhov Mikael Österling X X 

MP Pontus Wessman X X 

MP Claes Brandén X X 

V   Björn Morell Anders Lind X X 

LPO Pierre Ländell X X 

SD Christian Nordin Olsson X X 

SD Christina Nilsson Marcus Edgar X X 

SD Mikael Lindell X X 

SD Peter Nilsson 

SD Annelie Striem X X 

KD Lena Käcker Johansson X X 

 32   19   11   2 





2015-10-27 

Motion - djur i äldreomsorgen         2015-12-04 

Numera kan man ibland läsa om äldreboenden där de boendes livskvalité har höjts genom att man 

införskaffat en hund eller katt. Kinda har länge varit en jordbruksbygd där många av våra äldre haft 

daglig kontakt med djur av olika slag, fast man kanske numera inte orkar sköta dem själv eller inte har 

tillgång till dem på ett äldreboende. I en avhandling har Ingemar Norling, docent vid sektionen för 

vårdforskning vid Sahlgrenska sjukhuset, visat att livskvaliteten höjs, depressionerna minskar samt att 

kolesterolvärden och blodtryck sjunker om de äldre har ett djur i sin närhet. 

 Äldre som har en hund att gå ut med lever aktivare liv och vårdtagare på äldreboenden mår bra av 

att ha en hund i närheten. Brukare med demens blir enligt Norling dessutom mindre deprimerade 

Nu planeras en satsning för att tillföra livskvalité inom äldreomsorgen. Ett djur skulle kunna vara en 

åtgärd med stort mervärde. En spinnande katt t ex är ett terapeutiskt verktyg för alla åldrar men 

kanske ännu mer för de som är lite äldre. Numera finns vårdhundar som används vid speciella 

svårigheter och situationer inom både barn- och äldrevård. Men vad jag föreslår är djur som bor på 

äldreboendet eller på en avdelning i ett äldreboende.  

Det handlar om vad som passar det enskilda boendet. Man kan också tänka sig ett akvarium, vilket är 

rogivande att betrakta. Och viktigast är naturligtvis vad de boende och personalen själva anser och 

föredrar. 

Möjligheten att en anställd äger djuret och tar med det varje dag till äldreboendet kan vara något att 

fundera över. För att få reda på för– och nackdelar kan man också ta kontakt med boenden som har 

erfarenhet av djur på vårdavdelningar eller äldreboenden.  

Sverigedemokraterna Kinda önskar: 

att kommunen undersöker om det finns förutsättningar för husdjur, av valfritt slag, på något av 

kommunens äldreboenden.  

Att man vid ett positivt besked inför detta i äldrevården. 

Sverigedemokraterna Kinda 

Christina Nilsson 




