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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-20 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
(Vice ordförande)
Maher Dabbour (S) ersätter Elin Kramer (S)
Karl Mårtensson (S) ersätter Munir Niazi (S)
Madeleine Fraser (MP) ersätter Vakans MP (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Karin Elisabeth Granér (L)
Anfal Saad Mahdi (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Tarek Borg (ekonomichef)
Christina Dahl (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-02-27

Protokollet omfattar

§15

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

...........................................

Roko Kursar (L)
Justerande

...........................................

Albin Schyllert (M)
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Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för
god ljudmiljö i Malmö 2020–2028

FSN-2019-2725
Sammanfattning

Tekniska nämnden har skickat remiss angående Plan för god ljudmiljö 2020 – 2028 för
yttrande till funktionsstödsnämnden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet gällande Plan för god ljudmiljö 2020-2028
och ställer sig därmed positiv till förslaget med de synpunkter som närmare framgår av
yttrandet.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup
(C) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag

•
•
•
•

G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Förslag till yttrande FSN 200220 - Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Missiv till remiss av Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028

Bilaga 3 - FSN 2020-02-20 (§15)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20200220
Ärende: FSN-2019-2725
En god ljudmiljö är självklart en relevant del av stadsplaneringen och en viktig aspekt
för malmöbornas trivsel och hälsa. En anpassad ljudmiljö är dessutom särskilt viktigt
för många malmöbor med funktionsnedsättning. Däremot ligger det i nämndens
ansvar att anpassa miljö i enlighet med individuella behov vilket då huvudsakligen
görs inom ramen för konstruktion och placering och inte genom en allmän strategi likt
denna plan.
Malmöbor, som har svårt att psykiskt eller fysiskt transportera sig, kör med anpassat
färdmedel, åker i färdtjänst eller sjuktransport, är i behov av ensamåkning eller
liggande transport, är dock beroende av någon form av bil för att vara delaktiga i
samhällslivet. Utifrån ett sådant perspektiv är det också väsentligt att denna plan inte
blir ett verktyg för att otillgängliggöra staden eller för den delen begränsa
malmöbornas frihet av ideologiska skäl. Låt det vara en plan för alla malmöbor och
inte bara en effekt av styrets beroende av andra partier.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Margareta Håkansson (M) Ursula Larsson (M) Peter Eliasson (M)

