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Sammanfattning
Rana Nasrindotter m.fl. (S) har lämnat en skrivelse till EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Rana undrar vilka förberedelser som
har gjorts eller som planeras inför sommaren som förberedelse inför
en eventuell värmebölja.
Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbete med krisberedskap
och risk- och sårbarhetsanalyser för att vara förberedda inför olika
typer av extrema händelser och situationer.
Förvaltningen har en god beredskap för att klara en varm sommar.
Värmebölja ingår som en del i alla verksamheters krisplaner och
alla verksamheter har prioriteringslistor som beskriver hur arbetet
ska prioriteras vid en eventuell värmebölja.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Avdelningen för utveckling, lokaler och
stadsmiljö
Slakthusplan 8A
121 22 Johanneshov
Telefon 08-50814050
fredrik.holmgren@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
Rana Nasrindotter m.fl. (S) har lämnat en skrivelse till EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd där hon skriver att förra sommarens
långa värmebölja var mycket kännbar för brukare, personal och
parker i våra verksamheter. Skribenten önskar veta vilka
förberedelser som har gjorts eller planeras inför den här sommaren.
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Ärendet
I skrivelsen efterfrågas svar på frågorna:
- Har det i god tid köps in fläktar och kylanläggningar?
- Finns det ordentliga skuggskydd på förskolegårdarna samt
möjlighet till vattenlek?
- Finns det prioriteringslistor på verksamheterna?
- Hur klarade sig träd och annan växtlighet, kommer de att
återhämta sig?
- Ingår värmebölja i alla verksamheters krisplaner?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av staben tillsammans med förskoleavdelningen,
avdelningen för äldreomsorg, avdelningen för funktionsnedsättning
och socialpsykiatri samt avdelningen för utveckling, lokaler och
stadsmiljö.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Nedan redovisas förvaltningens svar för respektive fråga.
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-

Har det i god tid köps in fläktar och kylanläggningar?
De flesta verksamheter har köpt in fler fläktar/
kylanläggningar till gemensamma utrymmen. Vissa
verksamheter håller nu på att köpa in fler fläktar. Flera
verksamheter har via brev informerat anhöriga eller
närstående om vikten av att köpa fläktar/kylanläggningar till
brukarnas egna lägenheter.

-

Finns det ordentliga skuggskydd på förskolegårdarna samt
möjlighet till vattenlek?
En förebyggande åtgärd i förskoleavdelningens
handlingsplan vid värmeböljor är att se till att det finns
solskydd, till exempel markiser eller soltak där det finns
behov av detta. I planen framgår också att förskolorna ska
kunna tillhandahålla kallt vatten till barn och medarbetare.
På sommaren är det färre barn på förskolorna och vissa
förskolor slår då ihop sin verksamhet. De förskolor som är
bäst lämpade, utifrån möjlighet till skugga och svala platser,
används för förskoleverksamhet på sommaren.

-

Finns det prioriteringslistor på verksamheterna?
Alla förvaltningens verksamheter för barn, äldre och
personer med funktionsnedsättning har prioriteringslistor
som beskriver hur arbetet ska prioriteras vid en eventuell
värmebölja. Verksamheterna tar också stöd av bland annat
äldreförvaltningens och vårdguidens information och råd
som skickas ut exempelvis vid värmeböljor.
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-

Hur klarade sig träd och annan växtlighet, kommer de att
återhämta sig?
Träd och växtlighet ser ut att ha klarat den långa
värmeperioden förra sommaren och även den torra våren
som har varit i år Det går dock inte att förrän senare i
sommar se fullt ut hur träd och växtlighet har återhämtat sig.

-

Ingår värmebölja i alla verksamheters krisplaner?
Handlingsplan för att hantera värmebölja ingår i alla
verksamheters krisplaner.

Bilaga
Angående verksamhet för barn, äldre och personer med
funktionshinder under en eventuell värmebölja.
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