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§ 223 

Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023 
Ks/2018:365   425 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun är skyldig att ha en aktuell bullerkartläggning samt ett 

åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).  

Åtgärdsprogrammet ska enligt lagstiftningen omarbetas vid behov, dock senast 

fem år efter att åtgärdsprogrammet antagits. Det förra programmet antogs av 

kommunfullmäktige 2013-06-19 § 172. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23 § 396 med tillhörande tjänste- 

skrivelse 

Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023 

Samrådsredogörelse 2018-07-20 med tillhörande yttranden 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023 antas enligt stads-

byggnadsnämndens förslag. 

 Föreslagen ansvarsfördelning mellan kommunens nämnder godkänns 

enligt stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2018-07-20. 

Oppositionsrådets förslag  

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023 antas enligt stads-

byggnadsnämndens förslag. 

 Föreslagen ansvarsfördelning mellan kommunens nämnder godkänns 

enligt stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2018-07-20. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-10-04 

Yrkanden 

Peter Jutterström (M), Ingvar Åkerberg (L), Anders Samuelsson (C) och Niklas 

Sigvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Christopher Stock (MP) yrkar att ärendet återremitteras till stadsbyggnads-

nämnden för omarbetning av åtgärdsplanen så att åtgärder som påverkar källan 

till bullerproblemet på det kommunala vägnätet implementeras i planen.  

 

Peter Jutterström (M), Anders Samuelsson (C) och Niklas Sigvardsson (S)  

yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.  
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Jan-Ove Lipponen (SD) yrkar att följande tillägg görs i programmet: 

 Första meningen på sidan 4 under rubriken Åtgärder som inte omfattas 

av programmet kompletteras med ordet skjutbanor. Yrkandet innebär 

att meningen ges följande lydelse: 

Ljudkällor som inte omfattas av förordningen om omgivningsbuller är 

exempelvis buller från motorbanor, skjutbanor och byggarbetsplatser, 

buller på arbetsplatser och i vårdlokaler eller höga ljudnivåer vid  

musikevenemang, varför åtgärdsprogrammet inte har föreslagit några 

åtgärder för dessa bullerkällor. 

 

 En separat punkt om klagofria zoner tillförs programmet med följande 

text: 

”Inrätta ’klagofria zoner’ runt befintliga och planerade anläggningar 

som motorbanor, skjutbanor och jämförbara bullrande anläggningar.” 

Beslutsordning 

Kommunfullmäktige upptar först till avgörande Christopher Stocks (MP) åter-

remissyrkande varvid kommunfullmäktige – utan omröstning – beslutar att 

avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar slutligen – utan omröstning – att avslå Jan-Ove 

Lipponens (SD) yrkade tillägg. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande: 

 Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023 antas enligt stads-

byggnadsnämndens förslag. 

 Föreslagen ansvarsfördelning mellan kommunens nämnder godkänns 

enligt stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2018-07-20. 

Reservationer 

MP-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Christoper Stocks (MP) åter-

remissyrkande. 

 

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Jan-Ove Lipponens (SD)  

yrkade tillägg. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Stbn 

T Olofsson 

 

 

 

 


