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Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för
god ljudmiljö i Malmö 2020-2028

GRF-2019-33686
Sammanfattning

Tekniska nämnden har översänt underlag gällande Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
för yttrande. Grundskoleförvaltningen ställer sig positiva till planen och indikatorer som
tagits fram syftar bland annat till att uppnå en god miljö på skolgården för att öka
förutsättningarna för inlärning samt god inom- och utomhusmiljö. Grundskoleförvaltningen
välkomnar fortsatt arbete med att minska buller från ursprungskällan då detta tenderar att
vara mer ekonomiskt och strategiskt än att bullerskydda objekten som ligger i utsatt läge.
Vidare anser grundskoleförvaltningen det vara positivt att staden ska testa andra och/eller
nya bullerskydd, bland annat låga växtbeklädda bullerskärmar, olika höjdsättningar av
mjukgjord mark och andra produkter och lösningar som kan komma att utvecklas.
Förvaltningen instämmer i att bullerskyddsåtgärder i den offentliga miljön bör kunna främja
jämlikhet i hälsa och därmed social hållbarhet.
Grundskoleförvaltningen anser att ansvar för åtgärder gällande trafikbuller på skolgårdarna
bör ligga på väghållaren, i linje med planens mål kring att bullerdämpa ljudkällan. Kostnader
för bulleråtgärder bör inte belasta grundskolans budget.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundförvaltningens förslag till yttrande och skickar
det till tekniska nämnden.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Anna Blixt Nerme (M) avser inkomma med ett
särskilt yttrande.
Johanna Öfverbeck (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Förslag till yttrande GRNAU 200214 Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020- 2028
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Tjänsteskrivelse TN 191122 Remissutskick - Plan för god ljudmiljö 2020-2028
§21 GRNAU Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för god
ljudmiljö i Malmö 2020-2028
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende GRF-2019-33686: Remiss från Tekniska nämnden i Malmö
stad avseende Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Moderaterna anser att det är eftersträvansvärt med en god ljudmiljö för våra elever. En bristande
ljudmiljö kan ha en negativ inverkan på kunskapsinhämtningen, men kan även försämra våra
elevers hälsa. Samtidigt är det ingen hemlighet att den Moderata uppfattningen i Sveriges riksdag
är att bullernivåerna generellt bör höjas. Det är en uppfattning som har fått uppbackning av
samtliga partier som ingick i den före detta Alliansregeringen.
Vår uppfattning är att allt för strikta krav kopplat till buller och minskad ljudnivå även kan
påverka utformningen vid utbyggnad och nybyggnation av nya skolenheter på ett negativt sätt.
Samt att bullerskyddande åtgärder kan riskera att grundskoleförvaltningens redan skenade
lokalkostnader kan försämras ytterligare. Staden står inför det faktum att
grundskoleförvaltningens lokalkostnader snart utgör en femtedel av den totala budgeten.
Därför kan vi inte nog betona vikten av att plan för god ljudmiljö 2020–2028 måste ta höjd för
att det inte finns något ekonomiskt utrymme inom ramen för grundskolenämndens budget för
några ljuddämpande åtgärder.

John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Anna Blixt Nerme (M)
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden, 2020-02-25
Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för god ljudmiljö i
Malmö 2020-2028
Diarienr: GRF-2019-33686
Buller är ett stort hälsoproblem, över 100.000 malmöbor är påverkade av
trafikbuller i sin bostad. Barn är dessutom ofta utsatta för buller i förskolornas
och skolornas utemiljöer. Samhällskostnaden för trafikbuller bara i
boendemiljöerna uppskattas vara uppåt 1,8 miljarder om året i Malmö. Sedan
tillkommer hälsoeffekterna för buller på alla andra platser. Det är hälsoeffekter
och kostnader i samma omfattning som för luftföroreningarna, till stor del är
källan till föroreningarna dessutom samma, nämligen vägtrafiken som drivs
med förbränningsmotorer.
Miljöpartiet tycker därför att planen kunde vara djärvare. Det finns ju så många
fördelar med att minska bullerföroreningarna, vi får ju samtidigt hälsosammare
luft, minskad klimatpåverkan, utrymme till effektivare transportslag, grönare
miljöer, klimatanpassning och attraktiva boendemiljöer.
Vi hade velat se mer omfattande åtgärder för att minska biltrafiken, inte minst i
nära anslutning till skolor och förskolor.
Miljöpartiet förordar en prioritering av gång och cykel i anslutning till skolor
och förskolor samt helt bilfria miljöer närmst skolan. Stressade föräldrar i bilar
skapar en osäker trafikmiljö och bidrar dessutom till att barn som redan rör sig
alldeles för lite missar en möjlighet till vardagsmotion. Utöver detta hade vi
velat se sänkta hastigheter i bostadsområdena, trängselavgifter, miljözoner och
likande åtgärder, vilket hade gjort att staden på riktigt hade minskat bullret vid
ljudkällan.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

7

Johanna Öfverbeck, ledamot grundskolenämnden
Med instämmande av
_____________________________
Malte Roos, ersättare grundskolenämnden
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