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§ 248
Motion om att mäta bullernivån i våra kommunala
förskolor. KS 2016-251

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att Falkenbergs kommun arbetar systematiskt för att undvika höga
bullernivåer i den kommunala förskoleverksamheten i enlighet med bestämmelser i
befintlig lagstiftning.
2 Därmed avslå motionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-27
Motion om att mäta bullernivån i kommunala förskolor, 2016-05-31
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion angående bullernivåer på de
kommunala förskolorna i Falkenbergs kommun. Motionären föreslår i korthet att
kommunfullmäktige ska uppdra åt lämplig nämnd att utreda hur många förskolor som har
gjort bullermätningar, utreda möjligheterna att genomföra bullermätningar, utreda hur
många kommunala förskolor som har planer mot bullernivåer samt utreda möjligheterna att
minska bullernivåerna. Att arbeta mot höga bullernivåer och upprätthålla en god
arbetsmiljö ligger enligt motionären i huvudmannens intresse.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi mer än kostnaden för personella resurser.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Falkenbergs kommun bedriver ett
systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagstiftning. Motionärens
andemening om att de kommunala förskolorna ska ha en bra arbetsmiljö och godkända
bullernivåer är positiv, men det är inte erforderligt att utreda motionens förslag då dessa är
obligatoriska inslag i den arbetsmiljölagstiftning Falkenbergs kommun förhåller sig till,
och för övrigt uppfyller.
Kommunstyrelseförvaltningen kan bekräfta att samtliga enheter i den kommunala
förskolan arbetar systematiskt mot arbetsmiljöproblem i de ändamålsenliga lokaler
verksamheten bedrivs. Utöver arbetsmiljölagstiftningen har varje förskola upprättat egna
rutiner och skyddsronder i syfte att förhindra potentiella bullerproblem och arbetar därmed
konsekvent mot höga bullernivåer på den egna enheten.
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Forts § 248
Vidare har Falkenbergs kommun avtal med företagshälsovården, vilka besitter stor
kunskap kring bullrig arbetsmiljö som kan komma till användning om problem uppstår.
Då det inte finns uppvisade behov av åtgärder mot bullrig arbetsmiljö i den kommunala
förskolan anser kommunstyrelseförvaltningen att det inte heller är relevant att utreda
frågan i motionens anda. Därmed föreslås att motionen avslås.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-08-24 och anslaget 2016-08-24.
Utdragsbestyrkande
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Motion
Mata bullernivan i vara kommunala forskolor
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For att barn och personal ska ma bra och ha en god inlarningsmiljo pa forskolan, ar det viktigt att
arbetsmiljon ar god. I begreppet arbetsmiljd ingar flera olika faktorer som alia paverkar barn och
personal, en av dessa ar bullernivan.
Forskolemiljoer blir latt bullriga och hogljudda, bullret beror inte sallan pa barnens och de vuxnas
egna aktiviteter. (1) Buller paverkar den enskilde negativt och kan i varsta fall leda till horselskador.
Utover det forsvarar bullret samtal pa forskolan, det skapar trotthet, stress, och paverkar
koncentrationsformagan negativt (2).
Att arbeta med buller och att forsoka minska det ar saledes mycket viktigt.
Och det finns mycket som kan - och behover - goras for att ha en sa god arbetsmiljo som mojligt
utifran ett bullerperspektiv. Utover att ha lokaler med bra akustiska egenskaper ar det viktigt att hitta
saval bra arbetssatt som att ta fram strategier som syftar till att minska bullret.
Ytterst ansvarig for arbetsmiljon ar huvudmannen vilket regleras i skollagen; "Huvudmannen ska se
till att barngrupperna har en lamplig sammansattning och storlek och att barnen aven i ovrigt
erbjuds en god miljo". (Skollagen 2010:800, 8 kap, 8 §).
For att tillse att forskolorna i var kommun har en arbetsmiljo med acceptabla bullernivaer, vill vi
Sverigedemokrater undersoka bullernivaer och arbetssatt kring detta i vara kommunala forskolor.
Vi SD i Falkenbergs kommun foreslar darfor kommunfullmaktige att ge lamplig namnd i
uppdrag att:
Utreda hur manga av de kommunala forskolorna som genomfort en bullermatning.
Utreda mojligheterna, kostnaderna och forutsattningarna for att genomfora en kontroll
av bullernivan pa samtliga kommunala forskolor.
Utreda hur manga av de kommunala forskolorna som har en plan for hur de ska arbeta
for att fa ner bullret pa sin forskola.
Utreda mojligheterna och kostnaderna att ta fram planer for att minska bullret, at de
for forskolor som saknar sadana.

Sara-Lena
ena Bjalko
SD Falkenberg

