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§ 58 Dnr 2019/000015 734 

Medborgarförslag - Behov av luftkonditionering till 
äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Christine Eriksson har reagerat på de gamlas situation på Äppelvägens 

särskilda boende under värmeböljan i somras. Hon har därför lämnat in ett 

förslag på att man kanske kan bygga om det befintliga ventilationssystemet 

så att det även kan kyla.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 oktober 2018.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till förvaltningens fortsatta 

uppdrag att utreda i vilka lokaler man kan placera enskilda kylaggregat i 

verksamheten.  

_____ 
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Medborgarförslag - Behov av luftkonditionering till 
äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden 

Beskrivning av ärendet 

Ann-Christine Eriksson har reagerat på de gamlas situation på Äppelvägens 

särskilda boende under värmeböljan i somras. Hon har därför lämnat in ett 

förslag på att man kanske kan bygga om det befintliga ventilationssystemet 

så att det även kan kyla.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 oktober 2018.    

Överväganden 

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 Mörbylånga 

bostads AB 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. 

Att bygga om existerande ventilationssystem är en bra idé. Dock är den 

alltför kostsam och skulle dessutom innebära att även lägenheterna skulle 

kylas ner vilket inte alla skulle uppskatta. Att undersöka möjligheten att, 

med mindre aggregat, kyla ner lämpliga gemensamma utrymmen blir därför 

en medelväg som kan anses rimlig.   

§ 2-överväganden 

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

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till förvaltningens fortsatta 

uppdrag att utreda i vilka lokaler man kan placera enskilda kylaggregat i 

verksamheten.    
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