Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2019-05-21, § 7

Tid

Tisdagen den 21 maj 2019 kl. 17.00 – 17.25

Plats

Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justering

Måndagen den 3 juni 2019, §§ 1-6, 9-24, 27-28

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Tisdagen den 21 maj 2019, §§ 7, 8, 25, 26

Torbjörn Erbe

Lars Sundberg

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Torbjörn Erbe (M) tjänstgörande ordföranden
Fritz Lennaárd (M)
Alexandra Grimfors (M)
Jonas Nilsson (M)
Gunnar Caperius (C)
Lars Sundberg (S)
Arvand Mirsafian (V)
Urban Emson (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Nils Ingelström (M)
Heidi Lampinen (S)
Per Hagwall (M)
Jakob Sahlin (S)
Kristina Östman (V)

för Katarina Luhr (MP)
för Emilia Bjuggren (S)
för Christoffer Jönsson (L)
för Emelie Stark (S)
för Alva Holm Katsoulis (V)

Ersättare:
Sten Edebäck (M)
Sofia Tahko (KD)
Rikard Warlenius (V)

Tjänstemän:
T.f. förvaltningschefen Monika Gerdhem, Gustaf Landahl, Gustav
Jasinski, Lena Mittal, Daniel Persson, Therese Rydstedt, Emily Tjäder,
Malin Täppefur samt borgarrådssekreteraren Cindy Falquet och
personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-24, 26-28.
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§7
Tertialrapport 1 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Dnr 2019-7386
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämna den
till kommunstyrelsen.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag om budgetjustering med 0,3 mnkr ur
central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för
2019.

3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart
justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Torbjörn Erbe (M) finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Gunnar
Caperius (C) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
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I tertialrapporten uppfylls målet för en god inomhusmiljö för
stadens barn i skola/förskola endast delvis, och förvaltningen
uppmärksammar brister såväl vad gäller buller som
ventilation som återkommande problem. Ungefär en femtedel
av lokalerna har bristande ventilation och minst 60% av de
inspekterade verksamheterna har bullernivåerna som
överskrider Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det ser vår
grönblåa majoritet allvarligt på.
Dålig luftkvalitet och buller påverkar människans
allmäntillstånd och eftersom barn och unga tillbringar många
timmar i skolan varje dag är det extra viktigt med en bra
inomhusmiljö på skolor och förskolor.
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Miljöförvaltningens tillsyn är ett viktigt led i arbetet att
upptäcka och åtgärda brister i inomhusmiljön i skolan. För att
få ett bra systematiskt, löpande och förebyggande arbete krävs
även en väl fungerande egenkontroll på skolorna. För att
sedan åtgärda de identifierade bristerna är god samverkan
mellan fastighetsägaren och skol- eller
förskoleverksamheterna viktigt. Detta gäller i synnerhet de
äldre skol- och förskolebyggnaderna i staden, eftersom kraven
på ventilation har ökat över tid samtidigt som att dessa
byggnader ofta även är mindre energieffektiva. Här vill vi
poängtera att åtgärder som förbättrar inomhusmiljön, såsom
luftvärmeväxling, rätt inställda ventilationssystem och rätt
inomhustemperatur även möjliggör synergieffekter såsom
effektivisering av energianvändningen och dämpning av
bullernivån där man samtidigt skulle minska både effekt- och
energibehov. Med smart utformad styrning av el, värme,
ventilation och system som följer upp detta skulle flera
problem kunna få en sammanhållen lösning. Därför ser vi det
som särskilt angeläget att stärka arbetet med inomhusmiljön i
stadens förskolor och skolor.
Ersättaryttrande

Sofia Tahko (KD) instämmer i särskilt uttalande från tjänstgörande
ordföranden Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Gunnar Caperius (C).

Vid protokollet
Lena Mittal
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