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Svar på motion om åtgärder för att minska buller
och avgaser på Tyresövägen
§7

Diarienummer KSM2020-1681.037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
förslag till kommunfullmäktige
–

Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Ulla Hoffmann (V) anmäler ett ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till motionen och avslag till
ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet genom Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnade i maj 2020 in
en motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen, framförallt på
sträckan mellan Tyresö Strandtorg och busshållplats Videvägen. Vidare anser
motionärerna att en ny bullermätning av Tyresövägen är motiverad i och med
att andelen permanentboende ökat på Östra Tyresö de senaste åren och när
genomförandet av detaljplan Apelvägen startar så ökas andelen biltrafik
ytterligare. Utöver detta föreslås även en hastighetssänkning på sträckan från
50 till 30 km/h.
I motionen föreslås:
1. Att genomföra en ny bullermätning på Tyresövägens sträcka som löper
parallellt med bostadsområdet Maria Sofias väg 1-5,
2. Att oavsett resultat av den nya bullermätningen inför sänkning av
hastigheten från 50 till 30 km/h på nämnda sträcka för att minska
avgaserna från ökad trafikmängd.
Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut. Svar på
motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
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Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har väckt en motion om åtgärder för att minska buller och
avgaser på Tyresövägen.
Trafikbuller utgör en allvarlig hälsorisk. I nuläget exponeras ca 16 % av
kommunens invånare för dygnsekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA vid sin
bostadsfasad. 4 % har ljudnivåer över 60 dBA och 0,5 % exponeras för
ljudnivåer över 65 dBA. Hållbarhetsutskottet ser ett behov av höjd
ambitionsnivå för åtgärder som minskar antalet hushåll som utsätts för höga
trafikbullernivåer. Åtgärder ska vidtas i en ordning där de som exponeras för
de högsta bullernivåerna, prioriteras.
Den aktuella motionen skrevs i april 2020. Sedan dess är sakförhållandena
förändrade, då dels detaljplanen för Apelvägen föll, dels att sänkt
hastighetsgräns på den aktuella sträckan i stort sett är genomförd.
Motionen anses med detta besvarad

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

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

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om att minska buller och avgaser längs
Tyresövägen.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun_ 190624.pdf
Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen.pdf
Ordförandeutlåtande (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf
Kommunfullmäktige protokoll 2020-05-04 § 30.pdf
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Protokoll för hållbarhetsutskottet
Datum

2022-03-23

Tid

15:05–16:42

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2022-03-28 kl. 13:30

Paragrafer

7–12

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

2022-03-23

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-28

Datum då anslaget tas ned

2022-04-19

Protokollets förvaringsplats

Kansli arkiv plan 6

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter (MP)
Anita Mattsson (S)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Susann Ronström (S), närvarar till och med 15:54 § 10
Klara Watmani (S)
Mats Lindblom (L)
Fredrik Bergkuist (M)
Anki Svensson (M)
Anders Wickberg (SD)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Susann Ronström från
och med § 11

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mats Fält (M), närvarar från och med kl. 15:13 § 1
Joakim Grimborg (KD)

Övriga
Adam Brännström, avdelningschef strategi och samhällsutvecklingsav,
kommunstyrelseförvaltningen
Andréa Hedin, avdelningschef, kommunstyrelseförvaltningen
Charlotta Klinth, tf. chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, tf. kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen, närvarar
till och med § 10 15:58
Göran Norlin, enhetschef hållbarhet och mobilitet,
kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Philip Stewén, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Tina Rosén, politisk sekreterare, vänsterpartiet
Anna Steele, politisk sekreterare, centerpartiet
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
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Louise Bergman, biträdande avdelningschef projekt,
kommunstyrelseförvaltningen
Julia Hedman, landskapsarkitekt, kommunstyrelseförvaltninen
Arvid Gustafson, fastighetsförvaltare, kommunstyrelseförvaltninen
Göran Thimberg, enhetschef exploatering, kommunstyrelseförvaltningen,
närvarar från 15:29 § 9
Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Tony Ytterstedt, enhetschef gata, kommunstyrelseförvaltningen
Emma Svidén, deltagare minimeringsmästarna
Linnéa Sviden, deltagare minimeringsmästare
Olof Johansson, översiktsplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Carina Lindberg, skedes- och massplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Anna Grönblad, enhetschef analys och tillväxt, kommunstyrelseförvaltningen
Bengt Karlsson, arbetsledare, Strategi och Samhällsutvecklingsavdelningen

Frånvarande
Peter Freij (M)
Per Carlberg (SD)
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