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Förskolenämnden
Datum

2020-02-26

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2019-23490

Tekniska nämnden

Remiss angående Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Ert diarienummer: TN-2018-3795

Förskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden ställer sig positiv till arbetet med god ljudmiljö i staden som kan gynna
förskolebarn och förskolornas verksamhet. Det är bra att skolor och förskolor är ett av
planens prioriterade mål. Dock är det av stor vikt att de finansiella och kompetensmässiga
förutsättningarna för nämndernas arbete utreds innan handlingsplanen antas.
Yttrande

Förskolenämnden ställer sig positiv till arbetet med god ljudmiljö i staden som kan gynna
förskolebarn och förskolornas verksamhet. Det är bra att skolor och förskolor är ett av
planens prioriterade mål.
Enligt planen är det endast de nämnder som varit med och tagit fram planen som tilldelas
ansvar att uppnå resultatmålen. Detta innebär att mål som kan uppfyllas genom andra
nämnders ansvarsområden inte preciseras i planen. Dock är det förskolenämndens
bedömning att strävan efter att uppnå resultatmålen indirekt kommer att påverka även andra
nämnder än de tre som omnämns. Vid planerandet, byggandet och förvaltandet av
förskolelokaler i staden kommer tekniska nämndens, miljönämndens och
stadsbyggnadsnämndens resultatmål att påverka förkolenämndens verksamhet. Det står på
sidan 25 att en ”ansvars och finansieringsmodell för uppförande av bullerskyddande
åtgärder” ska tas fram. Detta måste göras i nära samverkan med de nämnder som påverkas
av modellen.
Förskolenämnden ser gärna att avsnittet som handlar om konsekvenser och målkonflikter
fördjupas och analyseras mer. Till exempel bör det utredas närmare hur resultatmålen
påverkar övriga nämnder sekundärt. Vilka kostnader uppstår för förskolenämnden i form av
ökade lokalkostnader, transportkostnader och verksamhetskostnader?
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Det bör göras en konsekvensanalys och en ekonomisk beräkning av vad planens
förverkligande innebär för de nämnder som berörs även indirekt. I en del fall kan det mycket
väl vara så att det är en annan nämnd än den enligt planen ansvariga som i slutänden får det
största ekonomiska och praktiska ansvaret. Resultatet av planen kan alltså bli att
förskolenämnden inte har möjlighet att påverka beslut som får mycket stora konsekvenser på
nämndens budget och ekonomi. Det är därför av stor vikt att de finansiella och
kompetensmässiga förutsättningarna för nämndernas arbete utreds innan handlingsplanen
antas.
Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)
Nämndsekreterare

Louise Säfström
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