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§ 122 Dnr KS 2019/000261  

Motion av Ella-Britt Andersson (S ) och Matilda 
Wärenfalk (S) - Rusta äldreomsorgen för att hantera 
värme 

Sammanfattning av ärendet 

Den gångna sommaren har varit extrem i flera avseenden. Värme, torka och 

vattenbrist har slagit hårt mot flera delar av vårt samhälle. På många av 

kommunens boenden för äldre har temperaturen varit hög och luftkondi-

tionering och fläktar har saknats. Det är kommunens ansvar att se till att 

äldreomsorgen är rustad för att hantera värmebölja. Inför kommande år 

måste Mörbylånga kommun höja beredskapen och stå bättre rustad om en 

liknande situation skulle uppkomma. Vi föreslår därför:  

• att kommunen analyserar och utvärderar hur äldreomsorgen hanterade 

sommarens värmebölja,  

• att kommunen inventerar och kompletterar sitt förråd av fläktar, portabel 

luftkonditionering eller annan utrustning som kan vara nödvändig.     

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 20 augusti 2018.  

Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterat den 21 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019. 

Socialnämndens § 57 med förslag till beslut.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att förvaltningen får i uppdrag att 

utreda kostnaden för att sätta in enskilda kylaggregat i strategiskt 

placerade gemensamma lokaler på alla boenden (även gruppbostad).  

_____ 
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§ 57 Dnr 2019/000014 293 

Motion av Ella-Britt Andersson (S ) och Matilda 
Wärenfalk (S) - Rusta äldreomsorgen för att hantera 
värme 

Sammanfattning av ärendet 

”Den gångna sommaren har varit extrem i flera avseenden. Värme, torka och 

vattenbrist har slagit hårt mot flera delar av vårt samhälle. På många av 

kommunens boenden för äldre har temperaturen varit hög och 

luftkonditionering och fläktar har saknats. Det är kommunens ansvar att se 

till att äldreomsorgen är rustad för att hantera värmebölja. Inför kommande 

år måste Mörbylånga kommun höja beredskapen och stå bättre rustad om en 

liknande situation skulle uppkomma. Vi föreslår därför:  

• att kommunen analyserar och utvärderar hur äldreomsorgen hanterade 

sommarens värmebölja,  

• att kommunen inventerar och kompletterar sitt förråd av fläktar, portabel 

luftkonditionering eller annan utrustning som kan vara nödvändig”.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 20 augusti 2018. 

Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterat den 21 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 oktober 2018.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att förvaltningen får i uppdrag att 

utreda kostnaden för att sätta in enskilda kylaggregat i strategiskt 

placerade gemensamma lokaler på alla boenden (även gruppbostad).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
M-verksamheten 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-13 
Dnr 

SN 2019/000014 

  

 

Motion av Ella-Britt Andersson (S ) och Matilda 
Wärenfalk (S) - Rusta äldreomsorgen för att hantera 
värme 

Beskrivning av ärendet 

”Den gångna sommaren har varit extrem i flera avseenden. Värme, torka och 

vattenbrist har slagit hårt mot flera delar av vårt samhälle. På många av 

kommunens boenden för äldre har temperaturen varit hög och 

luftkonditionering och fläktar har saknats. Det är kommunens ansvar att se 

till att äldreomsorgen är rustad för att hantera värmebölja. Inför kommande 

år måste Mörbylånga kommun höja beredskapen och stå bättre rustad om en 

liknande situation skulle uppkomma. Vi föreslår därför:  

• att kommunen analyserar och utvärderar hur äldreomsorgen hanterade 

sommarens värmebölja,  

• att kommunen inventerar och kompletterar sitt förråd av fläktar, portabel 

luftkonditionering eller annan utrustning som kan vara nödvändig”.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 20 augusti 2018. 

Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterat den 21 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 oktober 2018.      

Överväganden 

På kommunens äldreboenden har man arbetat utifrån den handlingsplan för 

värmebölja som tagits fram för liknande omständigheter. Den ligger ute på 

remiss för att eventuellt redigeras nu när den provats i skarpt läge.  

Personalen på våra särskilda boenden har varit fantastiska under denna 

extrema sommar. Man har varit extra noga med att ge vätska, man har gjort 

glass och kokat egen vätskeersättning.  De gamla har suttit med fötterna i 

baljor med vatten, hattar på huvudet och parasoll eller annat solskydd har 

funnits att tillgå. I de fall där man märkt att värmen påverkat mer än vad som 

varit hälsosamt har man i flera fall packat in de gamla i blöta handdukar eller 

använt kylklampar.  

Under denna sommar var det omöjligt att få tag i fläktar i hela landet. 

Kylanläggningar likaså. I början av sommaren kunde ingen ana att 

värmeböljan skulle hålla i sig så länge som den sedan gjorde. För att 

underlätta för både personal och brukare så ordnade förvaltningen 

byggfläktar. Vissa hyrdes, andra lånades som ställdes i de gemensamma 

delarna för att flytta på luften. 

Det är viktigt att vara på det klara med att alla inventarier utom sängen i 

lägenheterna på boendena är privata och att det inte är kommunens ansvar 
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som hyresvärd att förse de boende med fristående fläktar. Fristående fläktar 

har dock ändå köpts in i flera omgångar genom åren till de gemensamma 

utrymmena. Då dessa hamnat inne i boendelägenheterna har de senare följt 

med hem när anhöriga flyttar ut de personliga tillhörigheterna efter flytt eller 

dödsfall. De vet inte annat än att det är deras. Därför bör vi fokusera på de 

gemensamma utrymmena och eventuellt ha några, väl märkta fläktar att låna 

ut i extremfall. 

Tillsammans med Mörbylånga bostads AB (MBAB) och fastighets- 

avdelningen har vi i uppdrag att titta på vad som kan göras. Att koppla på 

kyla till befintliga aggregat skulle som tidigare nämnts bli mycket kostsamt 

och dessutom kontraproduktivt då vi i det fallet även kommer att kyla alla 

boendelägenheter.  Kommer det kyla ur ventilationen kommer den kylda 

luften att uppfattas som drag och minska de boendes komfort.  

Tillsammans med MBAB och fastighetsavdelningen tittar vård- och 

omsorgsenheten på möjligheten att sätta in enskilda kylaggregat i strategiskt 

placerade gemensamma lokaler på alla boenden (även gruppbostad).  

En prioriteringsordning håller på att tas fram då det inte finns resurser för att 

förse alla avdelningar med kyla redan nästa år. Ventilationen på Äppelvägen, 

och alla våra särskilda boenden, är utformad för att den ska märkas så lite 

som möjligt. Då äldre inte gärna sitter i drag så är systemet uppbyggt för att 

långsamt skifta luften. I samtal med MBAB framkommer att det inte är 

möjligt att förändra ventilationssystemet utan kostsamma ominstallationer.   

Om vi ominstallerar ventilationen och kopplar på ett kylaggregat skulle detta 

inte bara påverka gemensamhetslokalerna utan även samtliga lägenheter och 

kyleffekten kan då eventuellt uppfattas som drag av somliga när den kallare 

luften sjunker till golvet. Har vi kyla överallt kan inte enskilda boende välja 

att avstå. Vad man däremot kan göra är att installera fristående kylaggregat 

på lämpliga ställen, företrädesvis i de gemensamma lokalerna. På så vis kan 

man som boende välja om man vill kyla av sig eller ej.  

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen besvaras med hänvisning till att förvaltningen får i uppdrag att 

utreda kostnaden för att sätta in enskilda kylaggregat i strategiskt placerade 

gemensamma lokaler på alla boenden (även gruppbostad).    

Ann-Katrin Ståhl 

Verksamhetsområdeschef 

Pernilla Ekholm Slottner 

Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

M-verksamheten 

Mörbylånga bostads AB 

Ella-Britt Andersson  

Matilda Wärenfalk 



  

 

 

 

2018-08-20 

 

 

 

 
Den gångna sommaren har varit extrem i flera avseenden. Värme, torka och 
vattenbrist har slagit hårt mot flera delar av vårt samhälle. På många av kommunens 
boenden för äldre har temperaturen varit hög och luftkonditionering och fläktar har 
saknats. Det är kommunens ansvar att se till att äldreomsorgen är rustad för att 
hantera värmebölja. Inför kommande år måste Mörbylånga kommun höja 
beredskapen och stå bättre rustad om en liknande situation skulle uppkomma. 
 
 
Vi föreslår därför: 

• att kommunen analyserar och utvärderar hur äldreomsorgen hanterade 
sommarens värmebölja, 

• att kommunen inventerar och kompletterar sitt förråd av fläktar, portabel 
luftkonditionering eller annan utrustning som kan vara nödvändig.  

 

 

 

Ella-Britt Andersson (S)    Matilda Wärenfalk (S) 

Socialdemokraterna på Södra Öland 
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