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273

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor
och ljudskrämmor

STK-2019-371
Sammanfattning

En motion har inkommit från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att Malmö stad bör
använda Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor. Det ska ske genom att servicenämnden eller annan
lämplig nämnd undersöker möjligheten att installera ljudskrämmor som kan vara aktiverade
efter skoltid, via rörelsedetektorer eller annat lämpligt sätt på de tak som har problem med
besök. Servicenämnden eller annan lämplig nämnd ska förstärka wi-fi signalen på de skolor
med beskrivet problem eller efter önskemål till ett riktat område där man finner det lämpligt
att ungdomar kan vistas på och gör Wi-Fi-rutor, gärna med sittgrupper och laddstationer.
Motionen har varit på nämndremiss till förskolenämnden, grundskolenämnden och
servicenämnden. De två sistnämnda nämnderna beslutade att föreslå att kommunfullmäktige
avslår motionen och förskolenämnden valde att hänvisa till servicenämndens hantering av
övergripande strategiska säkerhetsfrågor rörande lokaler.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion
om Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om WiFi-rutor och ljudskrämmor.
Beslutsunderlag
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