
1(3) 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsenheten 
Gustav Olsson 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-05-18 

Svar på motion: Tillse att alla äldreboenden är 
försedda med klimatanläggningar/komfortkyla 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Tillse att alla äldreboenden är 
försedda med klimatanläggningar/komfortkyla, inte föranleder några 
ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Täby kommun ska utreda möjligheten att förse alla äldreboenden 
med klimatanläggningar/komfortkyla samt att kommunen förser alla nya 
planerade äldreboenden med klimatanläggningar/komfortkyla. 

I de särskilda boenden som drivs i kommunal regi används lösa kylaggregat vid 
höga temperaturer och i övrigt följs riktlinjer från Myndigheten för säkerhet och 
beredskap (MSB). Verksamheterna har särskilda rutiner vad gäller brukarens 
omsorg, att kontrollera vätsketillförsel och liknande. De privata utförarna 
ansvarar för att på motsvarande sätt säkerställa brukarnas omsorg vid höga 
temperaturer.  

Ärendet 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Täby kommun ska utreda möjligheten att förse alla äldreboenden 
med klimatanläggningar/komfortkyla samt att kommunen förser alla nya 
planerade äldreboenden med klimatanläggningar/komfortkyla. 
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Motionären lyfter fram att antalet äldre med behov av särskild hjälp kommer öka 
det kommande årtiondet. Med hänvisning till det varmare klimatet menar 
motionären att de allt varmare somrarna kräver större hänsyn till temperaturen 
på äldreboendena. Klimatanläggningar/komfortkyla kan förhindra allt för höga 
temperaturer och därför bör kommunen utreda detta.  

Socialnämnden ansvarar för att säkerställa att brukarna får den omsorg de 
behöver. I de särskilda boenden som drivs i kommunal regi används lösa 
kylaggregat vid höga temperaturer och i övrigt följs riktlinjer från MSB. 
Verksamheterna har särskilda rutiner vad gäller brukarens omsorg, att 
kontrollera vätsketillförsel och liknande. De privata utförarna ansvarar för att på 
motsvarande sätt säkerställa brukarnas omsorg vid höga temperaturer.  

Generellt gäller att det inte finns kylanläggningar i kommunens byggnader. 
Under vintern förvärms luften så tilluften blir uppvärmd och under sommaren 
kyls luften ner något innan den går ut som tilluft i byggnader. Vid nybyggnation 
följs Boverkets riktlinjer (BBR), vilket innebär att man bygger efter miljöbyggnad 
där de termiska kraven beaktas för att på så sätt minimera kylbehov där möjlighet 
finns.  

Kommunen har gjort klimatberäkningar enligt gängse krav och normer som finns 
i bland annat BBR och klarar de krav som ställs. I de få rum som bedömdes 
kunna bli för varma under ett fåtal dagar varje år har det hanterats. Där har 
persienner satts upp vilket gör att kraven klaras av. 

Eftersom kommunen redan har inarbetade rutiner där höga temperaturer har 
hanterats och förebyggts föranleder inte motionen några ytterligare åtgärder. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Claes Lagergren 
Socialchef 
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Marie Tid 
Avdelningschef äldreomsorg 

Bilaga 

- Motion Tillse att alla äldreboenden är försedda med 
klimatanläggningar/komfortkyla daterad den 8 november 2021 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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