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Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028 TN-2019-3795

ASN-2019-18353
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit Plan för god ljudmiljö i Malmö 20202028 att yttra sig över. Planen är ett strategiskt dokument som föreslår
förvaltningsgemensamma mål och riktningar för arbetet mot omgivningsbuller.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på framtagandet av planen och att den
kopplas samman med Malmö stads övergripande arbete för hållbar stadsutveckling.
Förvaltningen är positiv till att det i planen lyfts fram aspekter på hälsa och socioekonomi i
förhållande till bullernivåer, men ser samtidigt att det finns anledning att tydliggöra hur detta
samband kan ligga till grund för välgrundade prioriteringar av åtgärder i framtiden för att
bidra till en mer jämlik hälsa i staden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 33.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet och skickar det vidare till
tekniska nämnden.
Yrkanden
Simon Enqvist (SD) yrkar att stycke fyra samt stycke sex i förslag till yttrande ska strykas.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt avslag på Simon Enqvists (SD)
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på eget bifallsyrkande till arbetsutskottets
förslag mot Simon Enqvists (SD) ändringsyrkande, bifall mot avslag. Ordförande finner att
nämnden beslutat i enlighet med eget bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Simon Enqvist (SD) och Max Lundstam (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
ASN-2019-18353
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020 TN-2019-3795
Plan för god ljudmiljö i Malmö är framtagen för att se över bullernivån och de inverkningar som
störande ljud kan ha i olika miljöer i Malmö.
Sverigedemokraterna ser positivt på att främja en god ljudmiljö för staden. Däremot anser vi att det är
viktigt att underlag för politiska beslut används på ett korrekt sätt och att vi använder stadens resurser
på ett ansvarsfullt sätt.
Om EEA rapporten som används som underlag för att knyta an socioekonomiska förhållanden till
utsatthet för ljudföroreningar råder det stor tvekan om den har någon större relevans till de
förhållanden vi ser i Sverige då den forskning som gjort exklusivt skett i andra länder och av den
verklighet vi ser i Malmö så har vi inte den problematiken i våra utanförskapsområden.
Därmed anser vi även att det inte behövs någon djupare analys av jämställdhetsperspektivet.
Sverigedemokraterna yrkade därför att stycke 4 samt 6 skulle strykas från förslag till yttrande.
Då vårt yrkande inte vann majoritet reserverar vi oss mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
ASN-2019-18353
Förslaget till plan för god ljudmiljö i Malmö innehåller förvisso goda avsikter i frågan om
omgivningsbuller, för att Malmöborna ska kunna bo och leva i en miljö som är hälsosam.
Moderaterna och Centerpartiet vill dock lyfta några aspekter av frågan kopplat till det stora
behov av bostadsbyggande som finns i Malmö.
Bostadsbyggandet i Sverige begränsas tyvärr av ett antal regler, med högt ställda krav som inte
alltid är rimliga sett till de effekter som reglerna får. Varje regel som hämmar bostadsbyggande
grundar sig oftast i goda avsikter och reglerna kan var för sig anses vara skäliga. Däremot
bygger de tillsammans tyvärr upp en mur på bostadsmarknaden, som gör det dyrt och krångligt
att bygga och därmed dyrt och svårt att få tag på en bostad. Bullerreglerna som styr svenskt
bostadsbyggande är en av dessa regler som sätter käppar i hjulet för bostadsbyggande.
Bullerreglerna försvårar för bostadsbyggande i lägen nära exempelvis väg- och spårtrafik. Det
är fullt förståeligt att alla inte vill bo nära en väg eller järnväg, men för många Malmöbor och
framför allt unga Malmöbor, är det sannolikt ett bättre alternativ än ingen bostad alls.
Bullernivåer mäts dessutom vid bostadens fönster, där man inte befinner sig särskilt ofta. Det
innebär att bostäder inte blir av för att bullernivåerna är för höga vid fönstret, trots att bostaden
i övrigt inte hade utsatts för bullernivåer som är skadliga.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)

