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Plats och tid:
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Ärenden:

Enligt bilagda handlingar

Anmälan om förhinder lämnas till Yvonne Persson, Kansliavdelningen
Yvonne.A.Persson@nynashamn.se

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn,
Mysingen, onsdagen den 11 januari 2017 kl. 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
1. Upprop och anmälningar om förhinder
2. Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
3. Justering av sammanträdets protokoll
4. Interpellationsbehandling
5. Revisorerna
6. Svar på motion om att mäta bullernivån i Nynäshamns kommuns förskolor
7. Inkomna ärenden
8. Inkomna medborgarförslag
Meddelanden
Avsägelser
Valärenden
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen,
Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, tel. 08 - 520 680 00. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkommen att höra på debatten.
Nynäshamn den 22 december 2016

Leif Öbrink
kommunfullmäktiges ordförande

Eva Ryman
kommunsekreterare

GRUPPSAMMANTRÄDEN

Parti

Plats

Tid

Socialdemokraterna

Kommunhuset ” Landsort”

2017-01-09

kl. 18.30

Liberalerna

Kommunhuset ” Landsort”

2017-01-09

kl. 18.30

Miljöpartiet

Kommunhuset ” Landsort”

2017-01-09

kl. 18.30

Vänsterpartiet

Se särskild kallelse

Pensionärspartiet

Se särskild kallelse

Moderaterna

Se särskild kallelse

Centerpartiet

Sorunda Bygdegård

Kristdemokraterna

Se särskild kallelse

Sorundanet

Plats, se särskild kallelse

Sverigedemokraterna

-

2017-01-10

kl. 19:00

2017-01-08

kl. 18.00
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Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den
27 december 2016. Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 30 december
2016. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 28 december 2016.
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Interpellationsbehandling
2016/0014/101-29
Jan-Ove Andersson (SD) har den 20 december inkommit med en interpellation
ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L)
om fuktskadade byggnader.
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Dnr KS/2016/0132/060-3

Svar på motion om att mäta bullernivån i Nynäshamns
kommuns förskolor
Ärendet
En motion från Jan-Ove Anderson (SD) och Incan Löfstedt (SD) om att mäta
bullernivån i Nynäshamns kommunala förskolor kom in den 20 april 2016.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande ska utredas:
hur många av de kommunala förskolorna som genomfört en bullermätning,
kostnader och förutsättningar för att genomföra en kontroll av bullernivån på
samtliga kommunala förskolor, hur många av de kommunala förskolorna som har
en plan för hur de ska arbeta för att få ner bullret på sin förskola, samt möjligheter
och kostnader för att ta fram planer för att minska bullret åt de förskolor som
saknar sådana.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade den 16 juni 2016, § 85 om ett yttrande där
nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att mäta
bullernivån i Nynäshamns kommunala förskolor. Vidare har barn- och
utbildningsförvaltningen lämnat kompletterande information om hur det ser ut i
kommunens förskolor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motion om att
mäta bullernivån i våra förskolor.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-12-14, § 247.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
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Tjänsteställe/handläggare
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Susanne Wallgren

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar på motion om att mäta bullernivån i Nynäshamns
kommuns förskolor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motion om att mäta bullernivån
i våra förskolor.

Ärendet
En motion från Jan-Ove
Ove Anderson (SD) och Incan Löfstedt (SD) om att mäta bullernivån i
Nynäshamns kommunala förskolor kom in den 20 april 2016. Motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att följande ska utredas: hur många av de kommunala förskolorna
förskol
som genomfört en bullermätning, kostnader och förutsättningar för att genomföra en kontroll av
bullernivån på samtliga kommunala förskolor, hur många av de kommunala förskolorna som har
en plan för hur de ska arbeta för att få ner bullret på sin förskola,
försk
samt möjligheter och kostnader
för att ta fram planer för att minska bullret åt de förskolor som saknar sådana.

Remiss
Motionen har remitterats till barnbarn och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
beslutade den 16 juni 2016, § 85 om ett yttrande
ytt
där nämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen om att mäta bullernivån i Nynäshamns kommunala förskolor. Vidare
har barn- och utbildningsförvaltningen lämnat kompletterande information om hur det ser ut i
kommunens förskolor.
Barn- och utbildningsnämnden anför i sitt yttrande att arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen1 har
ansvaret för arbetsmiljön, men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. I Nynäshamns kommun
är det förskolecheferna som enligt barnbarn och utbildningsnämndens delegationsordning ansvarar
för den fortlöpande tillsynen av arbetsmiljön på förskolorna. Förskolechefen
Förskolechefen har även ansvar
enligt chefsuppdraget och den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som denne skrivit under.
under
Enligt nämnden har kommunen för
f att ge vägledning
dning i arbetsmiljöfrågor upprättat material som
arbetsmiljöpolicy, årsplan och rutiner. Vidare anförs i yttrandet att alla chefer erbjuds mallar för
ronder, handlingsplaner
er och riskbedömningar samt stöd av sakkunniga i kommunen.
Enligt arbetsmiljölagen ska
ka arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god
arbetsmiljö. Förskolechef
hef och medarbetare arbetar tillsammans för att uppmärksamma, åtgärda
och följa upp risker för skador, olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen. Medarbetare är skyldiga
att medverka i arbetsmiljöarbetet och följa de arbetsmiljöregler och säkerhetsföreskrifter
säkerhets
som
finns på arbetsplatsen. Som en hjälp i arbetsmiljöarbetet finns även utsedda arbetsmiljöombud
och huvudskyddsombud.
1

Arbetsmiljölagen 1977:1160
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Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att
tt det finns flera tillsynsmyndigheter som
kontrollerar att förskolorna lever upp till de lagar och förordningar som ställer krav på miljön.
Enligt yttrandet ska Södertörns miljöm
och hälsoskyddsförbund se till att verksamheterna följer
miljöbalkens regler och genomför
genom egenkontroller gällande lokalerna. Skolinspektionen bedriver
tillsyn över att förskolorna lever upp till skollagens krav på förskolans miljö enligt nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att verksamheterna erbjuds bra stöd i
arbetsmiljöarbetet, och då miljöfrågan regleras på flera olika ställen i lagstiftningen har
tillsynsansvaret getts till flera olika myndigheter. Det finns därmed fler kontrollfunktioner som
ska tillse att förskolan
örskolan lever upp till ställda krav. Medvetenheten är hög om de faktorer som tas
upp i motionen: akustiska förhållanden och bullerrisker och är en viktig del i förskolors och
skolors arbetsmiljöarbete. Om och när brister i miljön uppmärksammas finns rutiner
rutin för hur
dessa ska hanteras enligt yttrandet. BarnB
och utbildningsnämnden anser att det är
verksamheterna som i första hand ska initiera undersökningar av miljön.
Kommunens förskolor arbetar med arbetsmiljön för att minska ljudnivån på flera sätt enligt barnbarn
och utbildningsförvaltningen. Bland annat genom att successivt byta ut inredningen till
ljuddämpande material i den utsträckning ekonomin tillåter.
tillåter Vidare genomför förskolorna
f
skyddsronder/arbetsmiljöronder
yddsronder/arbetsmiljöronder och åtgärdar
åtgärdar de brister de kan med befintliga medel. Många
anställda i förskolorna använder även Arbetsmiljöverkets ”bullerapp” – en applikation i
mobiltelefonen som på ett enkelt sätt mäter ljudnivån på arbetsplatsen.2

Kommunstyrelseförvaltningens
tyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barnbarn och utbildningsnämndens
tbildningsnämndens yttrande
och har från barn- och utbildningsförvaltningen fått kompletterande
kompletterande information om hur
kommunens förskolor arbetar med frågan utifrån motionens förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen
mmunstyrelseförvaltningen har av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fått upplysning
om att myndigheten gör tillsynsbesök
tillsyn
på de kommunala förskolorna vart tredje år. Från och med
nästa år kommer besöken att göras
g
vartannat år. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kan
vid tillsyn begära att en utredning av till exempel buller görs. Det är då fastighetsägaren som
ansvarar för en sådan utredning. För att mäta buller anlitas akustikkonsulter.
Fastighetsavdelningen genomför egenkontroller enligt miljöbalken. Förskolorna kan kontakta
fastighetsavdelningen vid upplevelse av buller relaterat till lokalerna, till exempel fläktar och
ventilation, så att det vid behov kan åtgärdas.
Som beskrivs ovan arbetar kommunen
kommu
på flera sätt enligt lagstiftningen för att motverka buller i
förskolorna. Varje förskola genomför skyddsronder i syfte att förhindra potentiella bullerproblem
enligt arbetsmiljölagstiftningen.
arbetsmiljölagstiftningen Utöver det arbetar förskolorna på den egna enheten mot höga
bullernivåer
ullernivåer genom att använda ljuddämpande material och förebyggande arbetssätt.
arbetssätt

2

Se Arbetsmiljöverkets webbplats av.se Länk: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/mat
sakerhet/buller/mat-bullermed-din-mobiltelefon
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Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att när det gäller buller i förskolor, bedriver
kommunen ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.
arbetsmiljö
Motionärernas andemening om att de kommunala förskolorna ska ha en bra arbetsmiljö och
godkända bullernivåer är positiv. Dock finns inget behov av att utreda motionens förslag då
dessa ingår i det arbetssätt som Nynäshamns kommun upparbetat enligt
nligt lagstiftningen.
Mot ovanstående bakgrund föreslår kommunstyrelseförvaltningen
kommunstyrelseförvaltningen att motion om att mäta
bullernivån avslås.

_______________________

______________________

Birgitta Elvås
kommunchef

Susanne Wallgren
utredare

Beslutsunderlag
Motionen, 2016-04-20
dningsnämndens beslut 2016-06-16,
2016
§ 85
Barn- och utbildningsnämndens
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-27
2016
Skickas till
Akten
Barn- och utbildningsnämnden
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Inkomna ärenden
Inga ärenden finns att rapportera.
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Inkomna medborgarförslag
Ärendet
2016/0006/061-67
Medborgarförslag har inkommit från Kurt Nyberg om förbättrad trafiksäkerhet på
Mörbyvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget
om trafiksäkerheten på Mörbyvägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Meddelanden
Kommunstyrelsen har den 14 december 2016, § 248, besvarat medborgarförslag
om att förtydliga årsredovisningarna 2016 och framåt med data ur
internredovisningen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 15 december 2016, § 165, besvarat
medborgarförslag om solskydd och bildäcksgungor på förskolor och skolor, samt
att avslå medborgarförslaget i delen som handlar om att ersätta lättmjölken på
kommunens förskolor med standardmjölk.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2016, § 269, beslutat
att bifalla medborgarförslag om belysning av gångbana mellan Telegrafgatan och
Stathmosvägen.
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2016/0010/102

Avsägelser
Gabriella Sloot (V) har den 15 december 2016 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Per Eng (S) har den 21 december 2016 inkommit med en avsägelse av uppdraget
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
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