
§ 199 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

Onr 2019/1430 

Svar på motion om åtgärd för att öka den demenssjukes psykiska 
och allmänna välbefinnande 

INLEDNING 
Magnus Edman (SO) inkom den 15 oktober 2019 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun inför som ett pilotprojekt att köpa in några 
robotkatter på utvalt särskilt boende för demenssjuka i Sala kommun. Vidare 
föreslår han att Sala kommun utreder hur dessa inköp av robotkatter ska kunna 
finansieras vid ett implementerande i den dagliga verksamheten på samtliga 
boenden för demenssjuka i Sala kommun samt att Sala kommun vid ett positivt 
utfall av robotkatternas närvaro på det utvalda särskilda boendet för demenssjuka, 
implementerar dessa robotkatter i den dagliga verksamheten på alla särskilda 
boende i Sala kommun. 

Beslutsunderlag 
Bilaga SK 2021.1235, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande, 2021-10-20 
Bilaga SK 2019.10369, protokollsutdrag från VON,§ 28, 2020-03-18 
Bilaga SK 2021.1261, yttrande från vård- och omsorg, 2020-02-26 
Bilaga SK 2019.7875, motion från Sverigedemokraterna, 2019-10-15 

Ledningsutskottets beslut§ 223, 2021-10-28 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M)) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Magnus Edman (SO), Andreas Andersson (SO), Hanna Westman (SBÄ) och Elisabet 
Pettersson (C) yrkar bifall ledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

45 (61) 
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llARIENR: 2019/1430 

KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på motion om åtgärd för att den demenssjukes pyskiska och 
allmänna välbefinnande 
Magnus Edman (SD) inkom den 15 oktober 2019 med rubricerad motion. 

Motionären föreslår: 

att Sala kommun inför som ett pilotprojekt att köpa in några robotkatter på utvalt 
särskilt boende för demenssjuka i Sala kommun. 
att Sala kommun utreder hur dessa inköp av robotkatter ska kunna finansieras vid 
ett implementerande i den dagliga verksamheten på samtliga boenden för 
demenssjuka i Sala kommun. 
att Sala kommun vid ett positivt utfall av robotkatternas närvaro på det utvalda 
särskilda boendet för demenssjuka, implementerar dessa robotkatter i den dagliga 
verksamheten på alla särskilda boende i Sala kommun. 

Motionären skriver att katter på många sätt kan påverka hälsa och välbefinnande 
hos personer med demenssjukdom. Då det finns praktiska problem att köpa in 
levande katter, bland annat ur skötsel- och allergisynpunkt, föreslår motionären 
inköp av robotkatter som ett pilotprojekt. Exempelvis har forskare vid Mälardalens 
högskola utvecklat robotkatter för just detta ändamål. 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

2021-10-20 

I yttrande framgår att vård- och omsorg anser att införande av robotkatter inte 
behöver ske genom pilotprojekt då effekterna är kända. I forskning på Mälardalens 
högskola har man funnit att de har effekt på demenssymptom som oro och ilska med 
mera. Det gäller för dem som accepterar katterna. Katterna är också mest lämpliga 
för personer i senare stadier av sjukdomen. 

Vård- och omsorg ser positivt på inköp till boenden för personer med 
demenssjukdom. Katterna kan vara ett bra komplement till övriga metoder för att 
minska besvär och öka välbefinnandet. 

Under 2020 har vård och omsorg har utifrån stads bidrag för välfärdsteknik använt 
digitala katter. Då pandemin försvårat användandet av dessa utifrån hygienaspekten 
så har dessa inte nyttjats i den utsträckningen som skulle kunna önskas. Dessa har 
använts på Johannes bergsgatan 2, Bryggeriet och Ekebygården. De fortsätter arbete 
med terapidjuren i den skala som den pågående pandemin och hygienrutinerna 
tillåter, för att öka välbefinnandet för personer med demenssjukdom. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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SK 2019/1430 

SALA KO 
Kommunstyrelse 

lnk. 2019 -1 • 1 5 
Dlarienr 

Dpb: 

Åtgärd för att öka den demenssjukes psykiska och allmänna 
välbefinnande. 

Katter har visat sig på många olika sätt kunna förbättra den dementes hälsa och välmående. 
Om konceptet som beskrivs nedan skulle implementeras i den dagliga verksamheten där 
den demente bor skulle det kunna ge den demenssjuke ett större lugn. Individen skulle 
exempelvis kunna minska sitt vandringsbeteende som tyvärr kommer med sjukdomen. Att 
köpa in levande katter på särskilda boenden för demenssjuka skulle praktiskt sätt vara svårt 
att genomföra, bland annat ur skötsel- och allergisynpunkt. Däremot finns det alternativ till 
riktiga katter. Exempelvis har forskare vid Mälardalens högskola utvecklat så kallade 
robotkatter just för detta ändamål. 

Allt fler kommuner såsom exempelvis Krokoms kommun köper in robotkatter till sina 
särskilda boenden. Blomstergården är ett av dessa särskilda boenden och personalen där 
vittnar om att de alltid är någon boende som knyter an till katten. De har 13 avdelningar och 
har nyligen köpt in 13 stycken så att varje avdelning ska kunna ha en egen robotkatt. 
Personalen där har en förhoppning om att bland annat medicinintaget ska minskas hos den 
demenssjuke. 

Just denna katt väger 3 kg . Den andas, avger värme och spinner när den blir klappad. Den 
känner även av om någon går förbi och genom detta kan den interagera med människor 
samt jamar på ett trovärdigt sätt. Sedan har den ett äkta utseende och är således ett bra 
alternativ till levande katter. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 

Att Sala kommun inför som ett pilotprojekt att köpa in några robotkatter på utvalt särskilt 
boende för demenssjuka i Sala kommun. 

Att Sala kommun utreder hur dessa inköp av robotkatter ska kunna finansieras vid ett 
implementerande i den dagliga verksamheten på samtliga boenden för demenssjuka i Sala 
kommun. 

Att Sala kommun vid ett positivt utfall av robotkatternas närvaro på det utvalda särskilda 
boendet för demenssjuka, implementerar dessa robotkatter i den dagliga verksamheten på 
alla särskilda boenden för demenssjuka i Sala kommun. 

F'}[;f verigedemokr tarena Sala 

1r~ ~/ ·-
Magnu an, grupple . 

15/10-19 
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VON§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-03-18 

SK 2019f1M•30 
2019.10369 

2020-03-19 

Dnr2019/1430 

Yttrande över motion om åtgärd för att öka den demenssjukes 
psykiska och allmänna välbefinnande 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen hemställer om vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
motion om åtgärd för att öka den demenssjukes psykiska och allmänna 
välbefinnande. 

Beredning 
Bilaga VON 2020/20/1. Missiv och yttrande. 
Bilaga VON 2020/20/1. Motion . 

Ordförande Elisabet Pettersson (C) föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

Kommunstyrels en 

U td ragsbe styrka nde 
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VÅRD- OCH OMSORG 
Elisabet Pettersson 

1 (6) 
2020-02-26 

DIARIENR: 2019/1430 
TJÄNSTESKRIVELSE MED MISSIV 

ÄRENDE NR 5 
BILAGA VON 2020/20/1-2 

Vård- och omsorgsnämnden 

MISSIV 

Yttrande över motion om åtgärd för att öka den demenssjukes 
psykiska och allmänna välbefinnande 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen hemställer om vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion 
om åtgärd för att öka den demenssjukes psykiska och allmänna välbefinnande. 

I motionen påtalas att katter på många sätt kan påverka hälsa och välbefinnande hos 
personer med demenssjukdom. Då det finns praktiska problem att hålla levande djur 
på boenden föreslår han inköp av robotkatter som ett pilotprojekt. 

Robotkatterna är framtagna via forskning på Mälardalens högskola. I forskningen har 
man funnit att de har effekt på demenssymptom som oro och ilska mm. Det gäller för 
dem som accepterar katterna. Katterna är också mest lämpliga för personer i senare 
stadier av sjukdomen. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att bifalla motionen. 

Elisabet Pettersson 

Ordförande, VON 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: , 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 

www.sala.se 

Elisabet Pettersson 

Vård- och omsorg 



TJÄNSTESKRIVELSE 

Yttrande över motion om åtgärd för att öka den demenssjukes 
psykiska och allmänna välbefinnande 

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Edman (SD) har i en motion "Åtgärd för att öka den demenssjukes psykiska 
och allmänna välbefinnande" påtalat att katter på många sätt kan påverka hälsa och 
välbefinnande hos personer med demenssjukdom. Då det finns praktiska problem att 
hålla levande djur på boenden föreslår han inköp av robotkatter som ett pilotprojekt. 

Det som yrkas är: 

• Att Sala kommun inför som ett pilotprojekt att köpa in några robotkatter på 
utvalt särskilt boende för demenssjuka i Sala kommun. 

• Att Sala kommun utreder hur dessa inköp av robotkatter ska kunna finansieras 
vid ett implementerande i den dagliga verksamheten på samtliga boenden för 
demenssjuka i Sala kommun. 

• Att Sala kommun vid ett positivt utfall av robotkatternas närvaro på det utvalda 
särskilda boendet för demenssjuka, implementerar dessa robotkatter i den dagliga 
verksamheten på alla särskilda boenden för demenssjuka i Sala kommun. 

Robotkatterna är framtagna via forskning på Mälardalens högskola. I forskningen har 
man funnit att de har effekt på demenssymptom som oro och ilska mm. Det gäller för 
dem som accepterar katterna. Katterna är också mest lämpliga för personer i senare 
stadier av sjukdomen. 

Vård och omsorg anser att införande av robotkatter inte behöver ske genom pilotprojekt 
då effekterna är kända. Däremot ser vi positivt på inköp till boenden för personer med 
demenssjukdom. Katterna kan vara ett bra komplement till övriga metoder för att minska 
besvär och öka välbefinnandet. 

Under 2020 kommer statsbidrag för välfärdsteknik att rekvireras vilket gör det möjligt 
att använda robotkatter som en del i arbetet med att öka livskvaliteten hos de boende 
med demenssjukdom. Sammanlagt kommer 4st katter att köpas in a 2700kr/st. 

Bilaga: 

1 Motion om åtgärd för att öka den demenssjukes psykiska och allmänna välbefinnande 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: , 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 

www.sala.se 

Elisabet Pettersson 

Vård- och omsorg 



CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRD FÖR ATT ÖKA DEN DEMENSSJUKES PSYKISKA OCH 
ALLMÄNNA VÄLBEFINNANDE 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 
nu eller i framtiden? 

JA □ NEJ □ 

Vid JA - hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? 

I så fall, på vilket sätt? 

Skriv här ... 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? 

I så fall, på vilket sätt? 

Skriv här ... 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? 

I så fall, på vilket sätt? 

Skriv här ... 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: , 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 

www.sala.se 

Elisabet Pettersson 

Vård- och omsorg 



CHECKLISTA 

Checklista avseende FN :s konvention om barnets rättigheter 

SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRD FÖR ATT ÖKA DEN DEMENSSJUKES PSYKISKA OCH 
ALLMÄNNA VÄLBEFINNANDE 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 
På vilket sätt?/ Varför inte? 

Skriv här ... 

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 
främsta rummet? 

Ja -På vilket sätt?/ Nej -Varför inte? 

Skriv här ... 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt?/ Nej -Varför inte? 

Skriv här ... 

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 
beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, 
hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? 

Ja -På vilket sätt?/ Nej -Varför inte? 

Skriv här ... 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

Ja -På vilket sätt?/ Nej -Varför inte? 

Skriv här ... 

Övrigt som bör tas hänsyn till 

Skriv här ... 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 

Besöksadress: , 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 

73325 Sala 
www.sala.se 

JA NEJ 

□ □ 

JA NEJ 

□ □ 

JA NEJ 

□ □ 

JA NEJ 

□ □ 

Elisabet Pettersson 

Vård- och omsorg 



Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar 
och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys. 

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis 
främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i 
beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN :s barnkommitte har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga 
mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, tex. 
samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till 
skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 
resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär tex. att när ett enskilt barns bästa 
eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder 
övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 
beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, 
tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? 
(artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som 
ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper 
av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar /flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar 
bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var 
särskilt uppmärksam på följande: 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: , 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 

www.sala.se 

Elisabet Pettersson 

Vård- och omsorg 



allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar 
drabbade 

skador ( olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också dragbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, 
bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss 
situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommitten framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på 
den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, tex enkät i en skolklass, remiss till 
ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan - har barnet fått säga sin mening? 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: , 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 
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Elisabet Pettersson 

Vård- och omsorg 
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