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Svar på motion om bullerminskande åtgärder av
omgivningsbuller
§ 38

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
–

Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion där de vill att en kartläggning görs över vilka
områden där man kan åstadkomma bullerdämpande åtgärder och skapa en hälsosammare
miljö för kommuninvånare i hela Tyresö. Centerpartiet vill:
1. att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram
2. att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet har motionerat om att bullernivåerna i Tyresö ska kartläggas, och åtgärdsplan
ska presenteras. I Tyresö är det främst vägtrafiken som ger upphov till buller som påverkar
invånarna. Samhällsbyggnadskontoret har i sitt svar redovisat det arbete som pågår just
med att kartlägga och föreslå åtgärder för att minska påverkan från vägtrafikbullret.
Jag ser allvarligt på de hälsorisker som bullerpåverkan innebär, och vi kommer att arbeta
vidare med åtgärder som anpassade hastighetsgränser och andra åtgärder för att färre
tyresöbor ska behöva drabbas av hälsovådliga bullernivåer.
Motionen ska med detta anses som besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige beslutar:
–

Motionen anses besvarad.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner
att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf
Ordförandeutlåtande motion om bullerminskande åtgärder.docx.pdf
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Ärenden för hållbarhetsutskottet
Nr

Ärende

§ 34

Revidering av avfallstaxa *

§ 35

Revidering av VA-taxa *

§ 36

Svar på kommunstyrelsens uppdrag om utredning av hastighetsgräns på
Gudöbroleden genom Tyresö kommun

§ 37

Svar på skrivelse gällande snöröjning av gång- och cykelbanor i kommunen

§ 38

Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller *

§ 39

Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast *

§ 40

Information om upprättandet av Telegrafbergets naturreservat

§ 41

Information om parkering- och mobilitetsplan

§ 42

Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

* Ärenden som även ska behandlas i kommunfullmäktige.
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Protokoll för hållbarhetsutskottet
Datum

2020-10-14

Tid

15:00–16:30

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-10-16

Paragrafer

34–42

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Marie Åkesdotter
Justerande

Ulrica Riis-Pedersen
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-16

Datum då anslaget tas ned

2020-11-07

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Fanny Schörling

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter (MP), ordförande
Anita Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C), 2:e vice ordförande
Susann Ronström (S)
Mats Lindblom (L)
Fredrik Bergkuist (M)
Peter Freij (M), tjänstgörande § 34-35
Per Carlberg (SD), tjänstgörande i § 34-39
Ajda Asgari (MP)
Anki Svensson (M), tjänstgörande § 36-42
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande § 40-42

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ulla Hoffmann (V)

Övriga
Anna Steele, politisk sekreterare (C)
Bertil Eriksson, avdelningschef, tekniska kontoret
Fanny Schörling, Nämndsekreterare
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Jenny Linné, avdelningschef produktionsledning och expl, stadsbyggnad
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Philip Stewén, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Sofia Eneborg, trafikplanerare, stadsbyggnad
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Tina Rosén, politisk sekreterare, vänsterpartiet
Tony Björklund, politisk sekreterare, sverigedemokraterna
Jenny Schelin, avfallsstrateg, Stadsbyggnadskontoret
Johanna Östhem, enhetschef avfall och kretslopp, Stadsbyggnadskontoret
Esther Östlin, enhetschef park- och naturvård, Stadsbyggnadskontoret
Amir Spahovic, enhetschef trafik- och miljö, Stadsbyggnadskontoret
Tony Ytterstedt, enhetschef gata, Stadsbyggnadskontoret
Raymond Moubé tjm, Byggprojektledare, Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signaturer
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Göran Bardun, Kommunekolog, Stadsbyggnadskontoret

Frånvarande
Jannice Rockstroh (S)
Alfonso Morales (S)
Dick Bengtson (M)
Mattias Eriksson (KD)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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