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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Testa 
japanska toaletter 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att yttrandena från omsorgsförvaltningen och 
kommunledningskontoret ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) 
motion om att testa japanska toaletter.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har inkommit med en motion om att testa japanska 
toaletter i delar av kommunens verksamheter. 
 
En japansk toalett är, enligt Carl-Henrik Sölvingers beskrivning, 
högteknologisk och assisterar användaren med allt ifrån automatisk upp- och 
nedfällning av lock till tvättning och torkning av intima kroppsdelar. 
 
Följande yrkanden har lyfts fram i motionen: 

1. Att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett 
pilotprojekt med japanska toaletter på ett utvalt vård- och 
omsorgsboende. 

2. Att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda i vilka övriga 
kommunala verksamheter japanska toaletter ska kunna fylla en 
funktion. 

 
Omsorgsnämnden har gjort en utredning som bifogas kommunlednings-
kontorets utredning. Omsorgsnämndens utredning visar det är ett intressant 
förslag som behöver analyseras ytterligare innan man går vidare med att pröva 
dessa i projektform, både ur användar- och personalperspektiv. Man 
konstaterar att det sker en enorm utveckling inom E-hälsoområdet och 
välfärdsteknik och att omsorgen arbetar med att ta fram en strategi för att 
kunna göra en samlad helhetsbedömning av området. 
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Japanska toaletter kommer, efter samma utvärdering som övriga intressanta 
utvecklingsområden, tas med om det är ett möjligt utvecklingsområde som en 
del i den strategi som förvaltningen ska arbeta fram inom E-hälsoområdet. 
 
Kommunledningskontoret har inhämtat synpunkter på motionen hos 
tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och ungdoms-
förvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning samt socialförvaltningen.  

 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser generellt inte behovet av japanska toaletter 
i sin verksamhet och bedömer att man redan har väl anpassade toaletter. 

 
Barn- och ungdomsförvaltningen anser att japanska toaletter kan vara en viktig 
möjlighet för en del elevers självständighet och integritet. Med största 
sannolikhet kommer japanska toaletter vara ett komplement på nya särskolan i 
kvarteret Telemarken. 
 
Socialförvaltningen instämmer i omsorgsförvaltningens utredning om att 
japanska toaletter bör tas med som en del i en framtida strategi för utformning 
av lokaler. Redan idag finns varianter av toaletterna på boenden, men att det då 
mer är i form av individuell bostadsanpassning.  

 
Södermöre kommundelsförvaltning ställer sig bakom fackförvaltningarnas 
svar. 

 
Konstateras kan att japanska toaletter bör tas i beaktande vid nybyggnation där 
målgrupper med stora omvårdnadsbehov kommer att vistas.   
 
 
 
 
Louise Weidolf  
Strateg social hållbarhet  
 
 
Bilagor 
Motion 
Protokollsutdrag omsorgsnämnden 
Omsorgsförvaltningens utredning   
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Motion - Testa Japanska toaletter 
Förslag till beslut 

1. Omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och föreslår 
kommunfullmäktige att motionens yrkande om utredning av möjlighet-
erna till ett pilotprojekt med japanska toaletter på ett utvalt vård och 
omsorgsboende ska anses besvarad. 

2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att yrkandet om upp-
drag att utreda i vilka övriga kommunala verksamheter japanska toalet-
ter skulle kunna fylla en funktion besvaras av kommunstyrelsen eller 
servicenämnden.  

 
 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger har inkommit med en motion till fullmäktige ”Testa 
japanska toaletter.” Följande yrkanden har lyfts fram i motionen: 
 

1. Att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett pi-
lotprojekt med japanska toaletter på ett utvalt vård och omsorgsbo-
ende. 

2. Att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda i vilka övriga 
kommunala verksamheter japanska toaletter skulle kunna fylla en 
funktion. 
 

Enligt Carl-Henriks Sölvingers beskrivning så är en japansk toalett högtek-
nologisk och assisterar användaren med allt ifrån automatisk upp- och nedfäll-
ning av lock till tvättning och torkning av intima kroppsdelar. 
 
Omsorgsnämnden delar uppfattningen om att en så kallad japansk toalett har 
dessa funktioner vilket gör det möjligt för användaren att klara toalettbesöken 
med mindre hjälp från personal. Vid kontakt med leverantör av inredning till 
hygienutrymmen så finns toalettstolen på den svenska marknaden. 
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Omsorgsnämnden har nya vård- och omsorgsboenden på gång och i samband 
med planeringen av de hygienutrymmen som tillhör lägenheterna och skall 
användas av omsorgstagarna så sker en noggrann genomgång av ytor och vil-
ken inredning som ska finnas för att underlätta för omsorgstagare och perso-
nal. Utrymmet ska kunna användas av vilken målgrupp som helst. 
 
Det nya boendet Vänskapens hus med 85 lägenheter öppnas i början av 2018, 
kommer att ha elektriskt höj- och sänkbara toalettstolar och handfat som ska 
underlätta för omsorgstagare och personal, samt inredning som ska underlätta 
förflyttningar. 
 
När det gäller specifikt Carl-Henrik Sölvingers motion om japanska toaletter, är 
det ett intressant förslag som behöver analyseras ytterligare innan man går vi-
dare med att eventuellt pröva dessa i projektform, både ur användarperspektiv 
och personalperspektiv. 
 
Inom ram av det arbete som omsorgsförvaltningen bedriver för att ta fram en 
strategi- och handlingsplan inom e-hälso- och det välfärdstekniska området bör 
det i första hand bedömas om japanska toaletter är något som ska prioriteras i 
förhållande till andra tekniska lösningar och  möjligheter som omsorgsförvalt-
ningen redan arbetar med. Därefter behöver frågor ställas om japanska toalet-
ter passar till samtliga målgrupper? Underlättar den för personal? Kan även en 
dement person använda den eller skrämmer den istället? Är det en toalett som 
kan installeras i samtliga hygienutrymmen på ett boende? Blir det en ”speciallä-
genhet” som utrustas med denna toalett och hur blir möjligheten att erbjuda 
lägenheten om den inte är anpassad för samtliga målgrupper? Hur stor är inve-
steringen i förhållande till vad som är bättre arbetsmiljö och en större själv-
ständighet för omsorgstagarna? Här är det viktigt att ta del av de utvärderingar 
som är gjorda och andras erfarenheter. 
 
Vad gäller det andra yrkandet i motionen som handlar om att kommunled-
ningskontoret får i uppdrag att utreda i vilka övriga kommunala verksamheter 
japanska toaletter skulle kunna fylla en funktion så faller detta utanför om-
sorgsnämnden ansvarsområde. Utifrån gällande nämndreglementen i Kalmar 
kommun bör detta yrkande besvaras av kommunstyrelsen eller servicenämn-
den. 
 
Inom E-hälsoområdet, välfärdstekniken och det digitala tjänsteområdet sker en 
enorm utveckling som både är och kommer att bli till stor nytta för våra om-
sorgstagare. Därtill kommer den tekniska utvecklingen på många sätt våra 
medarbetare till godo i form av effektiviserade arbetssätt och/eller bättre ar-
betsmiljö. Inom omsorgen i Kalmar är hemhandling via surfplattor, GPS-larm, 
nattillsyn via trygghetskameror, nyckelfri hemtjänst, VR-glasögon för stärkt 
socialt innehåll, robotkatter, byte till digitala trygghetslarm, elektrisk höj- och 
sänkbara toalettstolar och digital social dokumentation, nya tekniska lösningar 
som har införts eller är under införande. Ytterligare konkreta utvecklingsar-
beten som planeras att blir infört är exempelvis digitala signeringslistor för att 
minska antalet läkemedelsavvikelser och vidareutveckling av GPS-larmen för 
hemtjänsttagare.  
 
Robotduschar, handläggarrobotar för biståndsbedömning, mobil hemrobot-
teknologi, vårdsensorer på golv och snubbelometer för att minska fall, e-
hälsosystem i form av smarta armband och trygghetskameror på boende är 
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några andra digitala och välfärdstekniska lösningar som är intressanta utveckl-
ingsområden. Mot bakgrund av de många olika utvecklingsmöjligheter som 
finns inom e-hälsoområdet och välfärdstekniken arbetar omsorgsförvaltningen 
med att ta fram en strategi – och handlingsplan för att kunna göra en samlad 
helhetsbedömning av området och besluta om vilka prioriteringar som ska 
göras de närmaste åren. När det gäller införande av nya digitala och välfärds-
tekniska lösningar behöver det göras utvärderingar av hur tekniken ska använ-
das, vilka målgrupper den är anpassad för, om det är teknik som underlättar för 
personalen samt konsekvensbedömningar gällande investering och drift i eko-
nomiskt, kompetensmässigt och organisatoriskt perspektiv. 
 
Japanska toaletter kommer, efter samma utvärdering som övriga intressanta 
utvecklingsområden, tas med om det är ett möjligt utvecklingsområde som en 
del i den strategi och utvecklingsplan som förvaltningen ska jobba fram inom 
e-hälsoområdet. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattias Ask Lars Axelsson 
Förvaltningschef Supportchef 
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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) 

Testa japanska toaletter 

För att stärka människors möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt tillvarata sina förmågor 
samt värna deras integritet och värdighet bör Kalmar kommun på försök installera japanska 
toaletter som gör att äldre och/eller personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att klara 
större delen av toalettbesöken själva utan hjälp från personal.  

En japansk toalett är högteknologisk och assisterar användaren med allt ifrån automatisk upp- 
och nedfällning av lock till tvättning och torkning av intima kroppsdelar. 

Flera nya särskilda boenden byggs eller ska byggas i Kalmar kommun och det vore utmärkt att 
kunna ha med avancerade toaletter redan i planeringsstadiet av dessa boenden. Andra tänkbara 
verksamheter som vore betjänta av toaletterna vore t.ex. särskola eller daglig verksamhet enligt 
LSS. 

De japanska toaletterna har nått den svenska marknaden men ännu inte kommunerna. I 
omsorgen i Danmark är det dock vanligt förekommande med “skulletoalett”. Studier från 
Danmark visar t.ex. att installation av sådana toaletter ger personalen en bättre arbetsmiljö och 
brukarna en större självständighet.  

 
Mot denna bakgrund yrkar jag: 

Att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett pilotprojekt med japanska 
toaletter på ett utvalt vård- och omsorgsboende. 

Att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda i vilka övriga kommunala verksamheter 
japanska toaletter skulle kunna fylla en funktion.  

 
 
 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
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