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Till
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Tekniska nämnden

Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
TN-2018-3795

Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till en övergripande plan för en god ljudmiljö i
Malmö samt att den kopplas samman med stadens arbete för hållbar stadsutveckling och de
globala målen för hållbar utveckling. Nämnden lyfter särskilt vikten av att beakta personer
med funktionsnedsättning i stadsplaneringen, med mera.
Yttrande

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till en övergripande plan för en god ljudmiljö i
Malmö samt att den sätts i ett större sammanhang kopplat till bl.a. stadens arbete för hållbar
stadsutveckling och de globala målen för hållbar utveckling. Det är bra att framtagandet av
planen har skett förvaltningsövergripande, vilket bidrar till ett bredare perspektiv och ett gemensamt ansvarstagande. Vidare finner nämnden det positivt att tvärfrågor såsom exempelvis barnperspektivet, jämställdhet och trygghet beaktas i planen.
I planen presenteras förslag till mål och indikatorer. Det är enbart miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden som tilldelas ansvar för angivna resultatmål. Mål som
kan uppfyllas genom andra nämnders ansvarsområden preciseras inte i planen. Funktionsstödsnämnden väljer att inte närmare kommentera föreslagna mål och indikatorer, utan lämnar istället övergripande synpunkter enligt nedan.
Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), insatser inom socialpsykiatrin till vuxna samt insatser till
barn med fysiska funktionsnedsättningar eller svår somatisk sjukdom. Nämndens svar baseras därmed främst med utgångspunkt från angivna målgrupper.
Funktionsstödsnämnden finner det viktigt att arbeta med stadens ljudmiljö, detta både avseende boende- och vistelsemiljö. Nämnden vill betona vikten av att LSS-boenden och personer med funktionsnedsättning inte glöms bort i stadsplaneringen samt i arbetet med bullerexponerade bostadsmiljöer och att minska omgivningsbullers påverkan på hälsa, m.m.
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Nämnden har nyligen antagit ett funktionsprogram – bostad med särskild service LSS som
ska fungera som en handbok eller manual vid planering, projektering och uppförande av
boendeenheter för personer med funktionsnedsättningar. Nämnden vill betona att det finns
behov att särskilt beakta ljudkrav för personer med funktionsnedsättning. Gällande ljudkrav
för bostad enligt BBR (boverkets byggregler) räcker ofta inte till för LSS-verksamhet och generellt gäller förhöjda ljudkrav på lägenhetsavskilda väggar, vilket ska beaktas vid planering,
projektering och uppförande av boendeenheter för målgruppen. I planen nämns att barn,
äldre och personer med hörselnedsättningar tillhör de känsligaste grupperna för bullerstörningar, men nämnden vill framhålla att personer med olika former av funktionsnedsättningar, inte enbart personer med hörselnedsättningar, tillhör denna grupp.
Nämnden finner det är positivt att planen lyfter behovet av lugna och tysta miljöer, inte
minst kopplat till en tätare stad. Möjligheten till platser som är lämpliga för rekreation, friluftsliv och återhämtning är viktiga ur ett hälsofrämjande perspektiv. Nämnden vill i detta
sammanhang även lyfta vikten av den fysiska tillgängligheten och framkomligheten. Det är
av vikt att stadens tysta rum ska bidra till att minska fysiska och mentala barriärer och främja
tillgängligheten för en bred variation av ålders- och användargrupper, vilket skapar förutsättningar för en mer jämlik och tillgänglig stad. Det är därför av vikt att vid planering av staden
utgå från principen om universell utformning. Nämnden ingår i ett projekt som heter Parkliv! i samarbete med SLU Alnarp. Syftet med projektet är att göra befintliga offentliga grönområden mer tillgängliga i synnerhet för grupper som inte kan använda dem idag. Nämnden
har också i andra sammanhang, kopplat till yttrande om översiktsplaner, lyft ett allt större
behov av boendeformer i lugnare och stimulianpassade miljöer för nämndens målgrupper,
ett behov som inte alltid är lätt att tillgodose i den täta staden. Det är därför viktigt att i planeringen av boende även ta hänsyn till detta perspektiv.
Nämnden finner det positivt att planen belyser konsekvenser och målkonflikter där skillnaden i hälsa mellan människor i olika boendemiljöer lyfts. För att bidra till en mer jämlik hälsa
i staden är det viktigt att beakta sambanden mellan socioekonomiska faktorer såsom trångboddhet, låg folkhälsa, befolkningstäthet och bullernivåer i stadsplaneringen och vad avser
prioriteringar av åtgärder, m.m.
Med ovan nämnda synpunkter ställer sig funktionsstödsnämnden positiv till föreliggande
förlag till Plan för god ljudmiljö i Malmö.
Ordförande
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Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

