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Dnr 2009/104-73

Djur på resurscentrum Fyren
Bilaga: Djur på äldreboenden – en utredning om husdjurs betydelse för äldres
hälsa och livskvalitet

Ärendebeskrivning
I en skrivelse från handikapprådet (2009-03-10) finns en önskan om att
socialnämnden beslutar om förbud av djur på Fyren.
I november 2008 beslutade socialnämnden att det ska få finnas djur på vissa
äldreboenden. När det gäller korttidsboendet på Fyren finns inget beslut taget
om huruvida djur ska få finnas där.

Bakgrund
Att ha djur i sin närhet har i ett flertal studier visat sig ha en positiv påverkan
på människors hälsa. I den bilaga som presenterades inför beslutet om djur i
äldreboenden (nov. 2008) presenterades några av dessa (bilaga 1). Speciellt
positivt har det visat sig med djur i vården där demenssjuka personer vistas.
Utifrån den erfarenhet som finns har djur på Fyren hittills inte varit något
stort problem. Synpunkter har inkommit från intresseorganisationerna som
poängterat de risker som är förenat med husdjur för personer som inte kan
vistas där det finns djur.
I en verksamhet som korttidsvården på Fyren är genomströmningen av
kunder och övriga gäster så stor att risken för att personer ska drabbas av de
negativa effekter som en pälsdjursallergi kan åsamka inte försumbar och svår
att undvika. För att alla medborgare ska kunna beredas plats inom
korttidsvården, som i dagsläget endast finns på ett ställe i kommunen, bifaller
förvaltningen KHR: s förslag om att det inte ska vara tillåtet med husdjur
inom korttidsvården på Fyren.
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Förvaltningens förslag till beslut
att inte tillåta att det finns husdjur inom korttidsvården på Fyren.
_____

Socialnämnden beslutar
att inte tillåta att det finns husdjur inom korttidsvården på Fyren.
_____

Beslutsexpedier ing
KHR, enhetschefer Fyren, verksamhetschef ordinärt boende
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