MOTION OM KLIMATANPASSNING
Klimatförändringarna är inte längre ett avlägset hot, det är verklighet som vi måste hantera.
Bränder har rasat i Australien, innan dess var det Amazonas som stod i lågor och 2018 var
det bränderna i de svenska skogarna som blev en världsnyhet.
2018 års värmebölja var inte bara en stor påfrestning för våra skogsägare, djur och natur,
utan det innebar också en oerhörd påfrestning för många av landets äldre. Värmeböljan kan
ha orsakat så mycket som 600 dödsfall i Sverige1.
De som är särskilt sårbara för värmeböljor är våra äldre och sjuka, och utsattheten förvärras
av luftföroreningar. Stadens särskilda boende, både för äldre och funktionsnedsatta, måste
därför klimatanpassas så att våra brukare kan leva i en god och trygg miljö, även när extrema
värmeböljor blir allt vanligare.

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.
Flera aktörer har redan tagit fram stödmaterial till kommunerna, MSB tagit fram
rekommendationer2, och även klimatsamverkan Skåne har tagit fram en beredskapsplan som
används inom primärvården i Skåne och som är tänkt att fungera som inspiration för
kommuner och landsting3. Beredskapsplanen pekar på vikten av att det finns tillgängliga
checklistor så att anställda gör rätt prioriteringar när en värmebölja väl inträffar.
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Därför yrkar vi på:
-

-

att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i
uppdrag att klimatanpassa stadens särskilda boenden.
Att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att kartlägga brukare inom
hemtjänstens utsatthet för värmeböljor för att identifiera risker och kunna sätta in
förebyggande åtgärder.
Att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, i samverkan med berörda
nämnder, i uppdrag att ta fram en lokal beredskapsplan.
att uppdra åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden att tillgodose att relevant kunskap finns hos de anställda
så att de kan göra rätt prioriteringar när en värmebölja inträffar.
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