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§

268

Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning, STK-2020369

TN-2020-794
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har för yttrande skickat en motion från Måns Berger (MP) om
klimatanpassning av stadens särskilda boende, både för äldre och funktionsnedsatta, så att
brukarna kan leva i en god och trygg miljö även när extrema värmeböljor blir allt vanligare. I
motionen föreslås genomförande av solstudier i staden, att åtgärder vidtas för
att öka mängden skugga, bland annat genom att tillföra mer grönska, samt att förvaring och
kylning av mediciner behöver ses över på det att det kan säkerställas att det finns tillräckliga
kylanläggningar.
Tekniska nämnden yttrar sig över motionen i den del som avser åtgärder vilka faller inom
Tekniska nämndens ansvarsområde.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad vad gäller dess tredje att-sats.
Yrkanden
Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av Susanna Lundberg (V), 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) yrkar 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.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad vad gäller dess tredje att-sats.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samtliga framställda yrkanden, vart och ett för sig, och
finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Stefan Plath (SD) och Lars Hallberg (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 268a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200825 Motion från Måns Berger (MP) om
klimatanpassning
Förslag till yttrande TN 200825 Motion av Måns Berger (MP) om
klimatanpassning, STK-2020-369
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning, STK-2020-369

bilaga § 268a
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Vänsterpartiet

Reservation till förmån för bifall
De äldre hamnar i skuggan!
Tekniska nämnden, Ärende nr. 4, TN-2020-794

Träd är viktiga av många skäl, inte minst för att skugga och behålla ett människovänligt
mikroklimat. Äldre, och ännu mer äldre sjuka och funktionsnedsatta, är särskilt känsliga för
svängningar i temperatur och inomhusklimat, och har även mindre möjligheter än andra att
själva påverka var de ska befinna sig när inomhustemperaturen eller -luften känns
obehaglig. Därför är det en mycket bra idé att öka antalet träd nära äldreboenden - ett
klimatskydd med många positiva effekter av såväl fysisk som psykisk art.
Men vi vill också undersöka behoven och möjligheterna att evakuera personer i särskilda
boenden till klimatsäkra platser vid värmeböljor, stormar och liknande. Finns det svala och
stormsäkra källare? Finns skyddsrum som kan användas till detta syfte? Fläktar och air
conditioners kan lösa en del av problemet men när temperaturen når 30 grader på nätterna
och 35 på dagarna som 2018 är detta en lösning förenad med höga kostnader och
klimateffekter.
Vi föreslår därför att uppdraget utvidgas till att även ge förvaltningen i uppdrag att
undersöka möjligheterna för klimatsäker evakuering av personer i särskilda boenden.

Malmö 2019-08-25

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

