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Förskolenämnden
Datum

2019-05-03

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2019-4411

Stadskontoret

Remiss angående motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om WiFi-rutor och ljudskrämmor, STK-2019-371
STK-2019-371
Förskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden hänvisar de övergripande strategiska säkerhetsfrågorna rörande våra
lokaler till Servicenämnden (Stadsfastigheter) och våra privata hyresvärdar.
Förskolenämnden är positivt inställd till utveckling av ett målmedvetet och strukturerat
arbete för att motverka oönskat användande av förskolegårdar. Enskilda tekniska
universallösningar ställer vi oss dock skeptiska till.
Yttrande

Förskolenämnden är inte fastighetsägare utan hänvisar de övergripande strategiska
säkerhetsfrågorna rörande våra lokaler till Servicenämnden (Stadsfastigheter) och våra
privata hyresvärdar.
Förskolenämnden är dock generellt positiv till förslag som kan minimera all form av
skadegörelse, narkotikahantering eller annan kriminell verksamhet på eller i anslutning till
våra förskolor. Utifrån de försök som har gjorts med ljudskrämmor är förskolenämnden
skeptisk till att det är en enkel och fungerande lösning. Försöken har visat på ökad
skadegörelse (riktat mot ljudskrämmorna med tillhörande tekniska system), varierande
effektivitet och omotiverade kostnader. De kräver en flexibilitet i förhållande till område och
lokaler som gör att det fungerar mindre bra på vissa ställen. Det har också visat sig svårt att
hitta en ljudfrekvens som hörs av alla ungdomar men ej av äldre; svårt att träffa rätt ålder.
Förskolenämnden anser inte att förskolegårdar är eller ska vara naturliga mötesplatser för
ungdomar. Vi ställer oss därför tveksamma till att Malmö Stad ska anvisa och iordningställa
särskilda platser för ungdomar med fritt Wi-Fi, etc. I vart fall bör det inte finnas i närheten
av förskolor.
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Sammanfattningsvis är förskolenämnden positivt inställd till utveckling av ett målmedvetet
och strukturerat arbete för att motverka oönskat användande av förskolegårdar. Enskilda
tekniska universallösningar ställer vi oss dock skeptiska till.
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