Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2014-04-08, § 14

Tid

Tisdagen den 8 april 2014 kl 18.30 – 19.40

Plats

Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justerat

Onsdagen den 16 april 2014

Per Ankersjö

Katarina Luhr

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Per Ankersjö (C) ordföranden
Katarina Luhr (MP) vice ordföranden
Jonas Nilsson (M)
Torbjörn Erbe (M)
Per Ola Bosson (M)
Helena Levy (M)
Nils Ingelström (M)
Frida Johansson Metso (FP)
Mikael Magnusson (S)
Åsa Wester (S)
Fredrik Canerstam (S)
Mats E. P. Lindqvist (MP)
Stellan F Hamrin (V)
Ersättare:
Anders Thureson (M)
Eva Runvald (M)
Andreas Lundin (M)
Magnus Liljegren (FP)
Ola J Hedin (FP)
Ellinor Rindevall (S) §§ 1-24
Charles Berkow (MP)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Gunnar Söderholm, Anette Almlöf, Lars Burman,
Håkan Andersson, Anna Edström, Anna Havula, Arne Jamtrot, Petter
Jonsson, Gustaf Landahl, Örjan Lönngren, Daniel Persson, Daniel Selin,
Kristofer Stjernqvist, Maria Svanholm, Emily Tjäder, Malin Täppefur,
Monika Weiss och Pia Winbladh Högfors samt personalföreträdaren Luis
Lopez och borgarrådssekreteraren Albin Ring.
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§ 14
Årsrapport 2013, tillsyn av skolor och förskolor
Redovisning av förvaltningens rapport
Dnr 2014-4257

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens redovisning.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända
rapporten för kännedom till utbildningsförvaltningen samt
stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, SpångTensta, Hägersten-Liljeholmen och Kungsholmen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 mars 2014.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl.
(MP) enligt följande:
Att barn och ungdomar har en bra arbetsmiljö i sin skolmiljö
är mycket viktigt och kan lägga grunden för hela deras
livslärande. Därför är det av största vikt att skolmiljön är
hälsosam i både luft- och bullersynpunkt. Därför är det inte
acceptabelt att 59 procent att besökta skolor haft sådana
brister i ventilationen och problem med buller att det kräver
ytterligare uppföljning. Vi anser att det är av största vikt att
fortsatt prioritera barnens skolmiljö i tillsynen för att tillse att
alla barn får arbeta i en bra arbetsmiljö där man får chans att
utvecklas och lära för livet.
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Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt
följande:
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Tillsyn mot skolor och förskolor är en viktig verksamhet för
att säkerställa en god inomhusmiljö för stadens yngsta
medborgare. Att buller från ventilationen och dålig ventilation
fortfarande är stora problem bevittnar om den
kunskapsbrisbrist som finns hos många verksamhetsutövare.
Buller är en ohälsokälla som är väldokumenterad.
Vi ser det som positivt att extra resurser har tillförts under
året för att genomföra detta arbete och att resultat av detta går
att se i fler åtgärdade anmärkningar.
Förvaltningen har ett fortsatt viktig arbete framför sig för att
verka för en hälsosam vistelse på våra förskolor och skolor.
Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:
Vi noterar med beklagande att ett betydande antal skolor och
förskolor inte ens har en skolgård. Detta är bland mycket
annat ett hälsoproblem som måste åtgärdas. Vi noterar också
att förvaltningen inte prioriterar arbetet med att identifiera och
åtgärda för att minska emissionen av gifter från fuktig betong.
Även om detta arbete är mer komplicerat än andra frågor
visar ökningen av allergiska besvär att det är en väsentlig
fråga.

Vid protokollet
Kristofer Stjernqvist
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