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Dnr ÄN 2019/78

§ 88

Motion från Sverigedemokraterna om att
skaffa bra luftkonditionering på våra
äldreboenden

Sammanfattning

Margareta Brunner har 2019-02-07 inkommit med en motion till
kommunfullmäktige (Dnr KS 2019/119). I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att Haninge kommun ser över kyla
och värme i de äldreboenden som tillhör kommunen och att man
vid behov sätter in bra luftkonditionering på samtliga äldreboenden
som tillhör kommunen.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen kan bekräfta att förra sommarens värmebölja
ledde till en besvärlig situation på våra vård- och omsorgsboenden
på grund av höga inomhustemperaturer. Det har främst varit ett
problem för personalen. Den samlade bilden är dock att
personalens insatser, för att på olika sätt höja komforten för
kunderna, har fungerat bra. Generella insatser har varit att fälla
persienner, att hålla stängt dagtid och vädra nattetid. Utöver detta
har personalen även sett till att ge kunderna extra vätska,
vätskeersättningsmedel samt serverat glass och frukt.
Följande riktade åtgärder har genomförts:
Ros-Anders gård
Fyra stycken portabla luftkylningsanläggningar placerades i
allmänna utrymmen, bergvärmeanläggningen utnyttjades för kyla,
fläktar införskaffades.
Hagagården
Fläktar inhandlades, små badpooler inhandlades för att svalka
fötterna i, partytält ställdes upp i trädgården för att ge skugga vid
utevistelse.
Johanneslund
Ventilationen upplevdes som otillräcklig. Besiktning har
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genomförts där det visade sig att kanalerna var igensatta av damm
och smuts. Detta har åtgärdats och ventilation är nu bättre.
Injustering av systemet ska genomföras.
Malmgården
Fläktar ställdes ut och luftvärmepumpen på en avdelning justerades
för att ge svalka.
Vallagården
Inga särskilda åtgärder har rapporterats.
Frågan om en generell översyn samt installation av luftkylningsaggregat, på kommundrivna vård- och omsorgsboenden, är främst
relaterad till byggnadens tekniska egenskaper. Frågan behöver
därför utredas vidare av Tornberget som förvaltar de fastigheter
som äldreförvaltningen disponerar.
Motionen har tillsänts Tornberget.
Underlag för beslut

- Motion om att skaffa bra luftkonditionering på våra äldreboenden
(KS 2019/119), 2019-02-07
Förslag till beslut

1. Motionssvaret godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Motionssvaret godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Äldrenämndens beslut

1. Motionssvaret godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningen
För verkställighet:
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För kännedom:
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