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Socialnämnden

Dnr Son 2017/372

Järfälla kommun bör arbeta fram en skötselplan för sinnenas trädgård,
motion från Lennart Nilsson (KD) – yttrande till kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
1. Motionen bifalles.

Ärendet i korthet

En motion om att ta fram en skötselplan för sinnenas trädgårdar remitterades till
socialnämnden 2017-10-25. I motionen nämns att skötseln av sinnenas trädgård idag
inte är tillfredsställande. Ansvar för skötseln av trädgårdarna ligger hos tekniska
nämnden och socialnämnden kommer att vara tydligare i sin uppföljning av insatsen.
Synpunkter på skötseln kommer att inhämtas dels vid kommunala pensionärsrådets
möten, dels genom kommunens klagomålshantering.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-18
2. Motion från Lennart Nilsson (KD), 2017-10-26
Bakgrund

Lennart Nilsson (KD) har lämnat in en motion där han förespråkar att Järfälla
kommun ska arbeta fram en skötselplan för kommunens sinnenas trädgårdar. Syftet
med trädgårdarna är att de ska stimulera samtliga sinnen. Det kan bland annat röra
sig om ett porlande vattenflöde för hörseln eller smaken av nyplockade hallon. De
boendes sinnen ska helt enkelt bli mer stimulerade genom att vistas i en sinnenas
trädgård.
Trädgårdarna finns på de flesta av kommunens äldreboenden. Skötseln av dem har
dock varit bristfällig under de senaste åren och klagomål har inkommit från personal
och brukare. På grund av den bristande skötseln föreslår Lennart Nilsson (KD) att en
skötselplan ska arbetas fram, samt att samverkan ska ske med
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pensionärsorganisationerna för att säkerställa kvalitetsmått och god kvalitet på
trädgårdarna.
Otydlig ansvarsfördelning anges i motionen som en trolig anledning till att skötseln
inte fungerat. Socialförvaltningen hyr lokalerna med drift och skötsel av lokaler och
utemiljöer. Bygg- och miljöförvaltningen står för upphandling av skötsel av
utemiljöer, ansvarar för avtalen och kravställningen i avtalen och kan därigenom
också bäst svara på frågor om innehållet. Det är också på bygg- och
miljöförvaltningen och hos entreprenörerna som skötselplanerna bör utarbetas.
Analys

Det är av stor vikt att de sinnenas trädgårdar som finns vid kommunens äldreboenden
är ordentligt skötta och bidrar till att de äldre kan promenera och ta sig fram med
rollatorer och rullstolar och njuta av naturen med alla sinnen. Tekniska nämnden
avser att ta fram gemensam skötselplan för samtliga trädgårdar. Skötselplanen
kommer att stå som en punkt på de möten som socialförvaltningen och bygg- och
miljöförvaltningen har varje termin. Synpunkter på skötseln kommer att inhämtas av
socialförvaltningen dels som en återkommande frågeställning vid kommunala
pensionärsrådets (KPR) möten, dels genom kommunens klagomålshantering.
Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör främst äldre och bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett
barnrättsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser

De föreslagna åtgärderna finns budgeterade hos tekniska nämnden.

Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att motionen bifalles.
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