KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-04-09

§ 122
Svar på motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra
äldreboenden i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2018:541
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till
pågående arbete inom kommunens risk- och sårbarhetsanalys, samt nämnden för
Vård & Omsorgs nya riktlinje ”Koncept Vård och Omsorgsboende” och
nämnden för Service arbete med att kravställa klimatanpassningar för
nybyggnationer.
Sammanfattning av ärendet
Motionen yrkade att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att utifrån värmeklimatanpassning utreda möjligheter att för framtiden
skaffa beredskapsförstärkning att hantera inomhusklimatet i framförallt våra
äldreboenden, samt genom aktuella handlingsplaner och långsiktiga åtgärder
klimatanpassa våra byggnader.
Förvaltningen för Vård och Omsorg har tillsammans med Serviceförvaltningen
under 2018 reviderat riktlinjen för om- och tillbyggnadsprogrammet med en ny
riktlinje ”Koncept Vård & Omsorgsboende” där inneklimatets dimensionering
tas upp.
Kungsbacka kommun har sedan 2015 tagit i beaktning en högre grad av
klimatanpassning i kommande äldreboende genom att kravställa med en högre
termisk klimatklass (TQ2). Efter en översyn 2017 skärptes kravet till TQ1. Särö
samt Björkris vård- och omsorgsboende omfattas av dessa krav. Även kommande
äldreboenden omfattas av dessa krav. Förvaltningen för Service anser att i
samband med ombyggnationer av typen ROT-projekt (renovering, ombyggnad
och tillbyggnad), förhandla och kravställa om skarpare klimatkrav i enlighet med
våra koncepthandlingar.
Enligt kommunens styrdokument ”Klimatstrategi för Kungsbacka kommun”
antagen av KF 2018-12-13 ska klimatanpassning inkluderas i kommunens arbete
med risk- och sårbarhetsanalyser. Höga temperaturer är identifierat som en risk,
särskilt för utsatta grupper vilket gör att detta ska tas i beaktande vid
genomförandet av dessa analyser.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-19 Förslag:
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till
pågående arbete inom kommunens risk- och sårbarhetsanalys, samt nämnden för
Vård & Omsorgs nya riktlinje ”Koncept Vård och Omsorgsboende” och
nämnden för Service arbete med att kravställa klimatanpassningar för
nybyggnationer.
Nämnden för Service, 2019-01-16 § 6 Förslag: Kommunfullmäktige anser
motionen vara besvarad eftersom att det redan pågår arbete med att kravställa
för klimatanpassningar för nybyggnationer.
Nämnden för Vård & Omsorg, 2018-12-12 § 122 Förslag: Motionen angående
klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun anses besvarad
med hänvisning till pågående arbete utifrån nya riktlinjen ”Koncept Vård och
Omsorgsboende” samt tekniska beskrivning som förvaltningen för Service tar
fram inför varje byggnadsprojekt.
Kommunfullmäktige, 2018-09-11 § 150 Beslut: Kommunfullmäktige remitterar
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra äldreboende i
Kungsbacka kommun, 2018-09-11
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Monica Neptun (L)
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KS/2018:541

Svar på motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra äldreboenden i
Kungsbacka kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom
kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt nämnden för Vård & Omsorgs nya riktlinje ”Koncept
Vård och Omsorgsboende” och nämnden för Service arbete med att kravställa klimatanpassningar för
nybyggnationer.
Sammanfattning av ärendet
Monica Neptun (L) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 september 2018, §
150, att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utifrån värmeklimatanpassning utreda
möjligheter att för framtiden skaffa beredskapsförstärkning att hantera inomhusklimatet i framförallt
våra äldreboenden, samt genom aktuella handlingsplaner och långsiktiga åtgärder klimatanpassa våra
byggnader.
Förvaltningen för Vård och Omsorg har tillsammans med Serviceförvaltningen under 2018 reviderat
riktlinjen för om- och tillbyggnadsprogrammet med en ny riktlinje ”Koncept Vård & Omsorgsboende”
där inneklimatets dimensionering tas upp.
Kungsbacka kommun har sedan 2015 tagit i beaktning en högre grad av klimatanpassning i kommande
äldreboende genom att kravställa med en högre termisk klimatklass (TQ2). Efter en översyn 2017
skärptes kravet till TQ1. Särö samt Björkris vård- och omsorgsboende omfattas av dessa krav. Även
kommande äldreboenden omfattas av dessa krav. Förvaltningen för Service anser att i samband med
ombyggnationer av typen ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad), förhandla och
kravställa om skarpare klimatkrav i enlighet med våra koncepthandlingar.
Enligt kommunens styrdokument ”Klimatstrategi för Kungsbacka kommun” antagen av
kommunfullmäktige 13 december 2018 ska klimatanpassning inkluderas i kommunens arbete med
risk- och sårbarhetsanalyser. Höga temperaturer är identifierat som en risk, särskilt för utsatta grupper
vilket gör att detta ska tas i beaktande vid genomförandet av dessa analyser. Under 2018 genomfördes
analyser med samtliga förvaltningar där värmebölja var ett av de scenarier som användes. Resultatet av
detta kommer att ingå i den risk- och sårbarhetsanalys som slutrapporteras under hösten 2019.
Kommunstyrelsen
Albin Noreen
0300837872
albin.noreen@kungsbacka.se
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, 2018-09-11 § 150
Motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra äldreboende i Kungsbacka kommun,
2018-09-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-02 §352
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2018-11-12
Nämnden för Vård & Omsorg, 2018-12-12 § 122
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2019-01-07
Nämnden för Service, 2019-01-16 § 6
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-19
Beslutet skickas till
Monica Neptun (L)

Albin Noreen
Specialist krisberedskap

KUNGSBACKA KOMMUN
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Datum

2019-01-16

§6

Svar på motion om "Klimatanpassning av våra äldreboenden i
Kungsbacka kommun"
SE/2018:200 1.1.5.1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad eftersom att det redan pågår
arbete med att kravställa för klimatanpassningar för nybyggnationer.
Sammanfattning av ärendet

Kungsbacka kommun har sedan 2015 tagit i beaktning en högre grad av
klimatanpassning i kommande äldreboende. I samband med planeringen av
Sandlyckans äldreboende kravställdes en termisk klimatklass (TQ2, SS-EN ISO
7730, prEN 15 251), som ställer generellt högre krav på både kyla och värme.
Resultatet av detta har blivit att Sandlyckans äldreboende förses med luftburen
kyla vilket gör att inomhusklimatet blir jämnare under året för våra brukare.
I samband med arbetet med standardiserade lokaler enligt nämnden för Services
beslut 2017-08-23 (§ 64) gjordes ytterligare en översyn av kravet på termiskt
inomhusklimat. Resultatet blev en skärpning av kravet på inomhusklimat till
TQ1. Kravet innebär en jämnare inomhustemperatur året runt. Kravet är det
skarpaste kravet som finns avseende vanliga byggnader (undantaget till exempel
laboratorier och sjukhus). Detta krav infördes i koncepthandlingar för Vård- och
omsorgsboenden. Detta innebär att Särö vård- och omsorgsboende samt Björkris
vård- och omsorgsboende omfattas av detta skarpa krav på inomhusklimat. Även
kommande boenden i framtiden kommer att omfattas av detta krav.
När det gäller befintliga boenden som saknar tekniska förutsättningar för att hålla
god inomhusklimat anser vi att det är orimligt att kravställa på byggtekniska
åtgärder för att uppnå kravet. Istället föreslår förvaltningen för Service att i
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samband med ombyggnationer av typen ROT-projekt (renovering, ombyggnad
och tillbyggnad), förhandla och kravställa om skarpare klimatkrav i enlighet med
våra koncepthandlingar.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SE/2018:200

Svar på motion om "Klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun"

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad eftersom att det redan pågår arbete med att
kravställa för klimatanpassningar för nybyggnationer.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har sedan 2015 tagit i beaktning en högre grad av klimatanpassning i kommande
äldreboende. I samband med planeringen av Sandlyckans äldreboende kravställdes en termisk
klimatklass (TQ2, SS-EN ISO 7730, prEN 15 251), som ställer generellt högre krav på både kyla och
värme. Resultatet av detta har blivit att Sandlyckans äldreboende förses med luftburen kyla vilket gör
att inomhusklimatet blir jämnare under året för våra brukare.
I samband med arbetet med standardiserade lokaler enligt nämnden för Services beslut 2017-08-23 (§
64) gjordes ytterligare en översyn av kravet på termiskt inomhusklimat. Resultatet blev en skärpning
av kravet på inomhusklimat till TQ1. Kravet innebär en jämnare inomhustemperatur året runt. Kravet
är det skarpaste kravet som finns avseende vanliga byggnader (undantaget till exempel laboratorier och
sjukhus). Detta krav infördes i koncepthandlingar för Vård- och omsorgsboenden. Detta innebär att
Särö vård- och omsorgsboende samt Björkris vård- och omsorgsboende omfattas av detta skarpa krav
på inomhusklimat. Även kommande boenden i framtiden kommer att omfattas av detta krav.
När det gäller befintliga boenden som saknar tekniska förutsättningar för att hålla god inomhusklimat
anser vi att det är orimligt att kravställa på byggtekniska åtgärder för att uppnå kravet. Istället föreslår
förvaltningen för Service att i samband med ombyggnationer av typen ROT-projekt (renovering,
ombyggnad och tillbyggnad), förhandla och kravställa om skarpare klimatkrav i enlighet med våra
koncepthandlingar.

Service
Maria Rosenberg
/RedigerareTelefon/
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Maria Rosenberg
Verksamhetschef

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

2018-12-12

§ 122

Svar på motion gällande klimatanpassning av våra äldreboenden
VO/2018:176

1.1.7

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Motionen angående klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun anses
besvarad med hänvisning till pågående arbete utifrån nya riktlinjen ”Koncept Vård och
Omsorgsboende” samt tekniska beskrivning som förvaltningen för Service tar fram inför

varje byggnadsprojekt.
Sammanfattning

Förvaltningen för Vård och Omsorg har tillsammans med Service förvaltningen under
2018 reviderat riktlinjen för om och tillbyggnadsprogrammet. I den nya riktlinjen
”Koncept Vård och Omsorgsboende” står det;
Många av de äldre på ett vård- och omsorgsboende kan inte själva föra sin talan. De
kan till exempel inte tala om att det är för varmt eller för kallt när de fryser eller om det
är olidligt varmt. De kanske inte förstår att fönster kan öppnas eller stängas för att
motverka effekter av sol- och värmeinstrålning. Mot denna bakgrund, tillsammans med
den äldre människans svagare hälsa, måste fastigheten hjälpa de äldre till ett behagligt
boende. Därför är det viktigt att inneklimatet dimensioneras som skapar ett behagligt
inneklimat både sommar- och vinterfallet.
Exakt hur man skapar ett behagligt inomhusklimat sommar- och vinterfallet rent
byggnadsmässigt beskrivs i den tekniska beskrivning som förvaltningen för Service tar
fram inför varje byggnadsprojekt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-11-12
Motion, klimatanpassning av våra äldreboende i Kungsbacka kommun, 2018-09-11
Kommunfullmäktige, 2018-09-11 § 150 Anmälan av motion från Monica Neptun (L) om
klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun
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Arbetsutskottet för Vård & Omsorg, 2018-11-28 § 103

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Svar på motion om klimatanpassning av våra äldreboenden
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Förslag till beslut
Motionen angående klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun anses
besvarad med hänvisning till pågående arbete utifrån nya riktlinjen ”Koncept Vård och
Omsorgsboende samt tekniska beskrivning som förvaltningen för Service tar fram inför varje
byggnadsprojekt.

Datum

2018-11-12

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Monica Neptun (L) har inkommit med en motion om klimatanpassning av våra äldreboenden
i Kungsbacka kommun till kommunfullmäktige den 11 september 2018. Kommunstyrelsens
arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Service.

Sammanfattning
Förvaltningen för Vård och Omsorg har tillsammans med Service förvaltningen under 2018
reviderat riktlinjen för om och tillbyggnadsprogrammet. I den nya riktlinjen ”Koncept Vård
och Omsorgsboende” står det;

KUB1001, v2.0, 2013-02-26

Många av de äldre på ett vård- och omsorgsboende kan inte själva föra sin talan. De kan till
exempel inte tala om att det är för varmt eller för kallt när de fryser eller om det är olidligt
varmt. De kanske inte förstår att fönster kan öppnas eller stängas för att motverka effekter
av sol- och värmeinstrålning. Mot denna bakgrund, tillsammans med den äldre människans
svagare hälsa, måste fastigheten hjälpa de äldre till ett behagligt boende. Därför är det
viktigt att inneklimatet dimensioneras som skapar ett behagligt inneklimat både sommar- och
vinterfallet.

Vård och Omsorg
Verksamhetsutveckling
Christian Andersson
Direkt 0300-83 47 77
christian.b.andersson@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Verksamhetsutveckling
Box 104 09
434 32 Kungsbacka
Besöksadress
Borgmästaregatan 5 A
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-154 63
Vard.omsorg@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
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Påverkan på andra
Exakt man skapar ett behagligt inomhusklimat sommar och vinterfallet rent
byggnadsmässigt beskrivs i den tekniska beskrivning som Service förvaltningen tar fram
inför varje byggnadsprojekt.

Christian Andersson
Utvecklingsledare

Till kommunfullmäktige iKungsbacka kommun 2018-09-11
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Motion anq. klimatanpassning av våra äldreboende i Kungsbacka kommun.

Utifrån sommarens otroliga värmebölja, som de flesta förhoppningsvis kunnat njuta av, vill vi
uppmärksamma svårigheter med inomhustemperaturer ivåra äldreboenden och trygghetsboenden.
Många av våra årsrika invånare har av bl. a. medicinska skäl haft svårigheter att klara höga
temperaturer i sina lägenheter.
Vi står inför stora utmaningar när vår miljö och vårt klimat förändras. Vi vet att många kommer att
beröras av förhöjda temperaturer vid värmeböljor, vilket gör det angeläget att göra upp
handlingsplaner för åtgärder i god tid. En svensk värmebölja definieras av en medeltemperatur på 23
grader under två dygn. Höga temperaturer under en längre tid kan vara farligt för oss alla. Särskilt
känsliga för värmen är äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida
samt personer som tar viss medicin. Olika individer reagerar olika på värmebelastning. Personer med
hjärt-kärlsjukdom, njurbesvär eller kraftig övervikt är extra känsliga.
Viktiga förberedelser är också att göra en översyn av lokaler och införskaffa utrustning, som
underlättar och påskyndar möjligheten att minska hälsoeffekterna av en värmebölja.
Det är angeläget att involvera även fastighetsförvaltning iförebyggande arbete, samt ställa krav vid
upphandling och avtal. Särskilda skrivningar om de negativa följderna av en värmebölja ska skrivas in
i riktlinjer för upphandling och avtal, samt åtgärder som skall vidtagas.
Byggnader och infrastruktur som uppförs i dag kommer att stå kvar länge. Det är därför viktigt att ta
hänsyn till kommande värmeböljor vid planering och byggande. Hur varma husen blir beror på hur
mycket värme byggmaterialen absorberar, hur höga och täta husen är samt uppvärmning av
byggnaderna.
Yrkande:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utifrån värmeklimatanpassning utreda möjligheter att för framtiden skaffa beredskapsförstärkning att hantera
inomhusklimatet iframförallt våra äldreboenden, samt genom aktuella handlingsplaner och långsiktiga
åtgärder klimatanpassa våra byggnader.

Ingrid Åkesson Hoffmann (L)

Monica Neptun (L)

Ledamot i Eksta Bostads AB

Ordf. i nämnden för teknik

