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Funktionsstödsnämnden
Datum

2020-07-02

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

FSN-2020-704

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
STK-2020-369

Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsnämnden anser att det överlag är bra initiativ som lyfts i motionen. Motionären lämnar fyra yrkanden varav två är riktade till funktionsstödsnämnden, dessa är att ge
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att klimatanpassa stadens särskilda boenden samt att uppdra åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden att tillgodose att relevant kunskap finns hos de anställa så att de kan göra rätt prioriteringar när en värmebölja inträffar.
I motionen framgår att det ”behöver genomföras solstudier, öka mängden skugga genom att
tillföra grönska, se över förvaring och kylning av mediciner och säkerställa att det finns tillräckliga kylanläggningar”. Nämnden efterfrågar en Malmö stad gemensam definition av vad
klimatanpassat boende innebär. En av aktiviteterna i handlingsplan för miljöprogrammet
2019-2020 är formulerad enligt följande ”Klimatanpassa särskilda boenden, LSS-boende,
grundskolor och förskolor som drivs och eller förvaltas av Malmö stad för att undvika risker
kopplat till extrema väderhändelser så som värmeböljor och skyfall”. Även Skyfallsplan för
Malmö som antogs av kommunstyrelsen 2017 innehåller åtgärder med fokus på klimatanpassning kopplat till lokaler. Eftersom olika åtgärder kan vara kopplade till olika extrema väderhändelser hade det varit bra med en gemensam definition, prioritering och plan kring åtgärder.
Avseende de åtgärder som motionären föreslår kopplade till klimatanpassning av boenden
ställer sig nämnden positiv men vill framhålla att genomförandet kräver tillförsel av resurser.
Åtgärderna avseende att tillföra mer grönska och att öka mängden skugga behöver ske tillsammans med berörd fastighetsägare. Flera av nämndens boenden förvaltas av privata fastighetsägare vilket medför att nämnden inte har full rådighet över exempelvis utomhusytor,
utan utveckling av dessa behöver ske i dialog med fastighetsägaren.
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I de boenden som förvaltas av stadsfastigheter ser nämnden att åtgärder kan genomföras i
samverkan men vill framföra att tillförsel av skugga genom träd och dylikt tar tid och att det
är viktigt att det finns en långsiktighet i planeringen. Nämnden är positiv till att det genomförs solstudier men vill framföra att det krävs extern kunskap och kompetens för att genomföra detta. LSS-boendena är mindre till storleken och utspridda geografiskt över Malmö, att
göra solstudier på samtliga boenden och verksamheter skulle även kräva tillförsel av resurser.
I motionen lyfts även behovet av åtgärder kopplade till kyla. Kylaggregat installeras i samband med nybyggnation på vissa av nämndens boenden, beroende på målgrupp. Att installera kylaggregat medför extra kostnad och är energikrävande. Nämnden kan se ett behov av
att kylaggregat även installeras på vissa äldre boenden men vill framföra att en större investering i kyla är kostsam. Avseende insatserna som gäller kylning av mediciner sker detta redan i
den utsträckning som krävs.
Överlag ställer sig nämnden positiv till motionärens yrkande om att klimatanpassa boenden.
Nämnden menar att det är ett bra initiativ men som ovan nämnt är det omfattande och kräver både kunskap, samverkan och att resurser tillförs för genomförandet.
Motionärens andra yrkande fokuserar på kunskap hos medarbetare om vilka prioriteringar
som behöver göras kopplade till värmebölja. Funktionsstödsnämnden anser att detta är
centralt och vill framhålla att förvaltningen har strukturer för detta. Förvaltningen har en rutin avseende vädervarningar och händelser som tydliggör vad som ska beaktas vid olika vädervarningar med syfte att säkerställa verksamheten och minimera risk för fara och skada.
Förvaltningens beredskapssamordnare mailar även ut information i organisationen exempelvis inför sommaren och vid varningar för värmeböljor och andra väderrelaterade händelser.
Informationen har fokus på att negativa hälsoeffekter av värmeböljor i hög utsträckning kan
förebyggas och består bland annat av länkar till folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor
samt innehåller checklistor vid värmeböljor som förvaltningen tagit fram och som utgår från
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Checklistorna finns i tre versioner riktade till
olika målgrupper, fokus är allmänna råd i arbetet med brukare, allmänna råd till hälso- och
sjukvårdspersonal samt allmänna råd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Instruktionerna och råden i rutinen och checklistorna diskuteras i personalgrupperna
samt med semestervikarier och verksamheterna uppmanas sätta upp dessa i sina lokaler.
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