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§

689

Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning

STK-2020-369
Sammanfattning

Motionären föreslår att Malmö stad ska planera, och vidta åtgärder, för att hantera effekterna
av värmeböljor som uppstår på grund av miljöförändringar.
Samtliga nämnder har i sina yttranden beskrivit vad som är möjligt att göra, vad som görs och
vad som planeras. Redovisad planering avser såväl löpande verksamhet som specifikt i det fall
en värmebölja inträffar. Ingen av nämnderna har något att invända mot det motionären vill
uppnå. Mycket av det motionären vill uppnå finns redan reglerat, och genomförs redan.
Nämnderna konstaterar dock att alla förslagen inte går att genomföra, bland annat utifrån
respektive nämnds uppdrag och förutsättningar.
Förslaget är att motionen anses besvarad med det som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om klimatanpassning
besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag
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Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Miljönämnden beslut 200825 § 128
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 200825 § 89 med Reservation (MP)
Remissvar från servicenämnden
Tekniska nämnden beslut 200825 § 268 med Reservation (V) och muntlig
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200825 § 99 med Särskilt yttrande
(M+C) och muntlig Reservation (MP)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200824 § 95
Remissvar från funktionsstödsnämnden

