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Tekniska nämnden
Datum

2020-08-25

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2020-794

Kommunfullmäktige

Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning, STK-2020-369
TN-2020-79

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Motionen föreslår att stadens särskilda boende, både för äldre och funktionsnedsatta, måste
klimatanpassas så att våra brukare kan leva i en god och trygg miljö även när extrema
värmeböljor blir allt vanligare. För att detta ska uppnås föreslår motionen att det behöver
genomföras solstudier i staden, öka mängden skugga genom att tillföra grönska, se över
förvaring och kylning av mediciner och säkerställa att det finns tillräckliga kylanläggningar.
Tekniska nämnden berörs av denna punkt i motionen:
Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, i samverkan med berörda nämnder, i uppdrag att ta fram en
lokal beredskapsplan.
Sammanfattningsvis så har Tekniska nämnden har mycket goda underlag och kan bidra med
sin del till kommande planer mot värmeböljor och för klimatanpassning av staden.
Yttrande

Sedan ett antal år genomförs kontinuerligt en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enligt en
särskild process för kontinuitetsplanering utvecklad i samarbete med LTH, under ledning av
stadskontoret. RSA-arbetet omfattar alla förvaltningar och bolag. Förutom att utgöra Malmö
stads grund för den riskanalys som ska skickas till Länsstyrelsen varje år görs som
komplement till kontinuitetsplaneringen stadsövergripande fördjupade riskanalyser som dels
utgår ifrån avbrott i kritiska beroenden såsom till exempel avbrott i elförsörjning, dels utifrån
typhändelser såsom värmebölja, skyfall, terrorism. Stadskontoret samordnar dessa analyser.
Värmebölja är en sådan fråga där det pågår ett arbete med rutiner och handlingsplaner hos
berörda förvaltningar.
Kommunstyrelsen ska genom stadskontoret, enligt Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2020–2023, även inom ansvaret för klimatanpassning beakta ett
beredskapsperspektiv.
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Tekniska nämndens bidrag till åtgärder för att motverka värmeböljor är framför allt att skapa
kylande miljöer genom grönska och vatten.
Enligt Klimatsamverkan Skånes rapport nr 9/2014, som Måns Berger länkar till i motionen, har
studier visat att områden upptill 1 km från grönområden kan påverkas av dess kylande
effekt. Andra studier har visat att mindre grönområden (<200m2) påverkar ett tiotal meter
från platsen. Till och med enskilda träd kan påverka, men deras effekt är begränsad.
I rapporten påpekas också vikten av att kartlägga s.k. värmeöar för att kunna sätta in
svalkande åtgärder på rätt plats. Tekniska nämnden har, genom fastighets- och gatukontoret,
redan gjort en sådan kartläggning sommaren 2018.
Analysen kallas discomfort level – en analys av temperaturer över stadens ytor kopplade till då
rådande luftfuktighet och tydligt visar hur områden med vatten och grönska har en svalkande effekt och att effekten är proportionell mot mängden grönska.
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Genom GIS kan också trädkrontäckning tas fram och skillnaderna påvisas.

SKÄRMKLIPP - DISCOMFORT LEVEL 2018 DÄR OCKSÅ TRÄDKRONTÄCKNINGEN VISAS

Just nu pågår även en analys av discomfort level och trädkrontäckning kopplat till ohälsotal i
staden. Denna analys kommer inte bara fånga upp äldreboenden utan alla riskgrupper.
Sammanfattningsvis så har Tekniska nämnden mycket goda underlag och kan bidra med sin
del till kommande planer mot värmeböljor och för klimatanpassning av staden. Tekniska
nämnden föreslår med hänvisning till detta Kommunfullmäktige besluta att anse motionens
punkt tre besvarad genom redogörelsen av det lokala arbetet.

Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee
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Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om att
Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska
nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, liksom att, med hänvisning till ett dylikt
yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens i dess helhet.
Stefan Plath (SD) och Lars Hallberg (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande om att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge
yttrande vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig negativ till motionens innehåll, liksom att,
med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i
dess helhet.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om att
Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska
nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, liksom att, med hänvisning till ett dylikt
yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens i dess helhet. Se till protokollet
bilagd reservation, § 268a.

