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Dnr KS 2019/119

§ 155 Svar på motion från Margareta Brunner (SD)
om att skaffa bra luftkonditionering på våra
äldreboenden
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Margareta Brunner (SD) föreslår i rubricerad motion att
fullmäktige beslutar att Haninge kommun ser över kyla och värme
på kommunens äldreboenden och att man vid behov sätter in bra
luftkonditionering på dessa.
Motionen har remitterats till äldrenämnden och Tornberget.
I remissvaret från äldrenämnden redogörs för såväl generella som
riktade åtgärder som gjordes under värmeböljan sommaren 2018.
Generella insatser var att fälla persienner, hålla stängt dagtid och
vädra nattetid. Dessutom såg personalen till att kunderna fick extra
vätska, vätskeersättning och serverade glass och frukt. De riktade
insatserna handlade exempelvis om att besiktiga
ventilationssystem, justera luftvärmepump och inköp av fläktar och
badpooler för svalka.
Nämnden konstaterar att den höga inomhustemperaturen främst var
ett problem för personalen och att insatserna som genomfördes för
att höja kundernas komfort fungerade väl.
I Tornbergets remissvar beskrivs exempel på åtgärder som går att
genomföra för att få god ventilation. Dessa har varierande
installationskostnader varför Tornberget, likt äldrenämnden,
beskriver att det finns många simpla åtgärder för att minska
värmen. Exempel på dessa är solavskärmning och att välja rätt läge
på luftintagen med avseende på solpåverkan.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att äldrenämnden och
Tornberget i sina remissvar beskriver vilka generella samt riktade
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åtgärder som genomförts för att se till att temperaturen på
kommunens vård- och omsorgsboenden är behaglig.
Mot ovanstående bakgrund bedömer kommunstyrelseförvaltningen
att kommunfullmäktige inte behöver ge det i motionen föreslagna
uppdraget. Motionen bör avslås med hänvisning till att
tillfredsställande åtgärder redan genomförs på kommunens vårdoch omsorgsboenden.
Underlag för beslut

- Motionen
- Äldrenämndens beslut 2019-05-29, § 88
- Tornbergets remissvar 2019-05-23
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till motionen samt hemställer
om att lämna ett särskilt yttrande (bilaga), vilket kommunstyrelsen
medger.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och
samt Sverigedemokraternas och Moderaternas yrkande om bifall
till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
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Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, äldrenämnden, Tornberget
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