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Motion av Stefan Hanna (C) om att höja beredskapen för 
värmeböljor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 
2015, att 

- Kommunledningskontoret genomför en inventering av var personer som är sårbara för 
värmeböljor bor, liksom vilka fastigheter och bostadsområden som kan vara särskilt 
farliga att vistas i under perioder med hög värme 

- En handlingsplan tas fram i syfte att stärka kommunens beredskap att hantera 
värmeböljor, vilken dels etablerar allmänna råd till medborgarna, dels lägger fast 
rutiner för samordning och utbildning av främst barn- och äldreomsorgspersonal, 
fastighetsförvaltningen och räddningstjänsten. 

 
Motionen bifogas. 
 
Kommunledningskontoret har i arbetet med yttrandet samrått med äldreförvaltningen och 
miljöförvaltningen. 
 
Föredragning 
Uppsala kommun har etablerade rutiner inom äldrenämndens verksamheter för att arbeta med 
kraftigt förhöjda temperaturer. Genom funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
förmedlas information och direktiv till vårdansvariga aktörer i kommunen. Under såväl 2014 
och 2015 har särskilt riktad information delgivits nämndens verksamheter om åtgärder för att 
minimera negativa effekter vid höga temperaturer. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tillsynsverksamheten av vårdboenden under 2014 och 
2015 haft särskilda frågor om vilken beredskap de har vid såväl höga som låga temperaturer. 
Detta fokus fortsätter vid nämndens tillsyn under 2016. Nämnden har också samarbetat med 
bland annat Folkhälsomyndigheten och Arbets- och miljömedicin i Uppsala för att utveckla 
former för förebyggande arbete. 
 
Kommunstyrelsen antog under 2015 en krisledningsplan som beskriver hur kriser i 
kommunen ska hanteras. Under 2016 kommer även en handlingsplan för det förebyggande 
arbetet med krisberedskap samt en övning- och utbildningsplan att tas fram. 
 
Under 2015 har kommunen, i ett nämndöverskridande samarbete ingått i Folkhälso-
myndighetens pilotprojekt kring höga temperaturer. Syftet är att ta fram vetenskapligt 
förankrade råd för att motverka negativa hälsoeffekter av höga temperaturer samt instruktion 
för hur dessa råd ska kommuniceras till både allmänheten och inom vård och omsorgs-
verksamhet. Detta projekt sträcker sig fram till 2017. 
 
Utöver krisberedskapsarbetet anser Uppsala kommun att det är av stor vikt att framhålla 
kommunens intensiva arbete för minskade utsläpp av växthusgaser. Detta eftersom lägre 
utsläpp är den bästa långsiktiga metoden för att motverka värmeböljor och andra 
konsekvenser av klimatförändringarna. 
 
Som framgår arbetar kommunen med att utreda och förbättra beredskapen mot höga 
temperaturer som en del av det kontinuerliga arbetet med krisberedskap. Något beslut av 
kommunfullmäktige med anlednings av motion erfordras ej. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuell med föreliggande förslag till beslut 
 
Kommunledningskontoret 
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