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Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen - Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 30 november 2016, § 258
lämnat en motion om terapihundar inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har den 14 december 2016, § 244 lämnat den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontoret har remitterat motionen till vård- och äldreomsorgsförvaltningen för
yttrande den 8 september 2017.
Motionären föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur en
verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Alingsås.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande:
Vård- och äldreomsorgsnämnden hänvisar i sitt yttrande den 18 december 2017, § 91 till ett
tidigare motionssvar till motionen om djur i äldreomsorgen som besvarades i
kommunfullmäktige den 27 april 2016, § 106. I motionssvaret till motionen om djur i
äldreomsorgen gjordes en utredning av hur verksamhet med terapihundar kan inrättas. Det
framgår av utredningen att vård- och äldreomsorgsnämnden ställer sig positiva till att
använda djur som metod i verksamheten, men under förutsättning att ekonomiska medel
tillskjuts.
Vård och äldreomsorgsnämnden har besvarat en liknande motion den 18 juni 2018, § 54,
motion angående vårdhundar inom äldreomsorgen. Även denna motion är lämnad av Agneta
Grange Petrusson (SD), där motionsställaren förutom en utredning av verksamheten med
terapihundar även föreslår att vård- och äldreomsorgsnämnden ska införa terapihundar i
verksamheten på försök. När vård- och äldreomsorgsnämnden behandlade den senare
motionen beslutade de att uppdra åt förvaltningen att utreda ärendet om terapihundar i
samband med flerårsstrategin.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga. Motionen bör bifallas, eftersom en
utredning om terapihundar i verksamheten kommer att utföras av vård- och
äldreomsorgsnämnden.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 1 of 2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

Beslut
AU § 196, forts 2016.768 KS
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse den 1 november 2018 antas som
kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
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