1

Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-25 kl. 14:00-16:50

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)
Annika Holst (personalföreträdare)
Carina Scherman (personalföreträdare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2020-09-02

Protokollet omfattar
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Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning

SN-2020-293
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat en motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning (SN2020-293) till bland andra servicenämnden för yttrande. Syftet med motionen är att öka
beredskapen mot värmeböljor genom att klimatanpassa stadens särskilda boende både för
äldre och funktionsnedsatta.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig bakom den
analys och de intentioner som uttrycks i motionen, men konstaterar att många delar av
motionen redan förverkligats.
Beslut

1. Servicenämnden ställer sig i huvudsak positiva till motionen och godkänner därmed
också förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Kami Petersen (MP) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 1.
Yrkanden
Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget om att godkänna förvaltningens förslag
till yttrande samt att föreslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Kami Petersen (MP) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Roland Nilsson (V) instämmer i Kami Petersens (MP) yrkande om att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Bengt Nilsson (C) yrkar bifall till det liggande förslaget.
David Blomgren (M) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) m.fl. yrkande bifall till
det liggande förslaget att godkänna förvaltningens förslag till yttrande samt att föreslå att
kommunfullmäktige anser motionen besvarad mot Kami Petersens (MP) m.fl. yrkande att
nämnden föreslår att kommunfullmäktige att bifaller motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget att godkänna förvaltningens förslag till yttrande samt föreslår
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Förslag på Yttrande Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Följebrev Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning , STK-2020-369
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning, STK-2020-369
Stadsfastigheter Projekteringsanvisning - Energi
Stadsfastigheters Projekteringsanvisning - Miljö

Bilaga 1
4

Reservation
Servicenämnden, 25 augusti 2020
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
SN-2019-293
Värmeböljan 2018 varade 26 dygn i Malmö. 76 % av de som tillfrågades av Folkhälsomyndigheten uppgav
att de lade om sina vanor och 2 % uppsökte sjukvården som konsekvens av värmen. Fallen handlade om
bakterieinfektioner, matförgiftningar och i synnerhet hjärt-kärlsjukdomar. En nypublicerad studie i
Scandinavian Journal of Public Health visar hur värmeböljor leder till ökad dödlighet i Malmö. I riket som
helhet var överdödligheten enligt Folkhälsomyndigheten 700 dödsfall sommaren 2018 och i synnerhet
drabbades de äldre.
Forskningen visar också på behovet av att identifiera känsliga geografiska områden och demografiska
grupper i städerna. Byggnader ska klara att stå i hundra år. Bara de närmaste decennierna planeras
Malmös befolkning öka med 50% på ungefär samma yta som idag. Den snabba befolkningstillväxten
riskerar att öka trycket på stadens gröna och blå miljöer vilka är det främsta skyddet mot översvämningar
och värmeböljor. Det ökar utsatta gruppers exponering för infektioner, värmerelaterad ohälsa och förtida
död. Grupper som drabbas särskilt inkluderar även de med psykiska sjukdomar, kroniska sjukdomar och
mönstren förstärks ofta av segregation, fattigdom och språkbarriärer genom svårigheter att uppfatta och
reagera på viktig hälsoinformation.
Kommunen ett självklart ansvar för att motverka detta. Folkhälsomyndigheten har nyligen tagit fram
metoder för att kartlägga områden och grupper som riskerar att drabbas under värmeböljor. Förvisso är
det glädjande att Serviceförvaltningen ungefär samtidigt som motionen skrevs skapat anvisningar för
projektering av byggnader som är bättre anpassade till det förändrade klimatet. Men att byggnader som
Malmö stad uppför i framtiden kan bli bättre förberedda är dock inget skäl att anse motionen besvarad och
därmed anse sig nöjd. Motionen utgårn nämligen från det stora lidande och de onödiga dödsfall som
inträffar i Malmö stads befintliga boenden och utgår dessutom från det viktiga verksamhetsperspektivet.
Vi yrkade därför att motionen skulle föreslås bifallas. Eftersom Malmös styrande Socialdemokraterna och
Liberalerna, med stöd av Moderaterna och Sverigedemokraterna, fann att situationen är godtagbar
avlägger vi härmed denna reservation.

Kami Petersen

med instämmande av
Inger Åhlin Torstensdotter
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