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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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om Wi-Firutor och ljudskrämmor.
Beslutsunderlag
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 20190521 §55
Remissvar från förskolenämnden
Förskolenämnden beslut 190522 §67
Remissvar från grundskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 190521 §76
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Wi-Fi-rutor och ljud-skrämmor
Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Kommunfullmäktige 2020-05-20
Beslutet skickas till

Motionärerna
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Servicenämnden
Ärendet

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslår i en motion att Malmö stad bör använda Wi-Firutor och ljudskrämmor. Bakgrunden till motionen, enligt motionärerna är att, man har upptäckt
ett fenomen att på en del platta skolbyggnader likt Rosengårds och Högaholmsskolan vistas
ungdomar uppe på taken i jakt på gratis wi-fi och man laddar sina mobiltelefoner. Det är
naturligtvis oacceptabelt och kan vara direkt livsfarligt för ungdomarna att vistas på kommunens
tak.
Motionärerna menar att redan 2011 provade Malmö stad en lösning för att på ett smidigt och
enkelt sätt få ungdomar som störde på ett par förskolor på kvällstid att inte vistas där.
Det är med den bakgrunden som motionärerna yrkar om 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 skoltak som har problem med besök.
 Servicenämnden eller annan lämplig nämnd förstärker wi-fi signalen på de skolor med
beskrivet problem eller efter önskemål till ett riktat område där man finner det lämpligt
att ungdomarna kan vistas på och gör Wi-Fi-rutor, gärna med sittgrupper och
laddstationer
Remissinstansernas yttrande

Motionen har varit på nämndremiss till förskolenämnden, grundskolenämnden och
servicenämnden. Sammanfattning och besluten finns redovisat nedan. Besluten och yttranden i
sin helhet finns som bilaga till ärendet.
Förskolenämndens yttrande
Förskolenämnden(i sammanfattningen till beslutet) hänvisar till de övergripande strategiska
säkerhetsfrågorna rörande lokaler som servicenämnden(stadsfastigheter) och privata hyresvärdar
arbetar med. Förskolenämnden är positivt inställd till utveckling av ett målmedvetet och
strukturerat arbete för att motverka oönskat användande av skolgårdar. Enskilda tekniska
universallösningar ställer dom sig dock skeptiska till.
Förskolenämnden beslutade godkänna förslag till yttrande om Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor.
Grundskolenämndens yttrande
Grundskolenämnden redovisar en skeptisk inställning till tron på universallösningar.
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Ljudskrämmor bedöms inte vara det främsta valet eftersom det är exkluderande då ljudet endast
kan höras av unga människor. Installation av ljudskrämmor bedöms inte vara lämpliga lösningar
då tekniken inte är tillräcklig för att montera på taket.
Wi-Fi-rutor kan innebära oönskade tillhåll enligt hyresvärden som i sin tur skapar nedskräpning
och skador.
Grundskolenämnden beslutade godkänna arbetsutskottets förslag till yttrande och skickar det till
kommunfullmäktige.
Grundskolenämnden förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Servicenämndens yttrande
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen. Installation av ljudskrämmor och/eller förstärkning av
Wi-Fi-signal bedöms inte vara lämpliga lösningar då ljudskrämmor har ett antal tekniska och
praktiska begränsningar och förstärkt Wi-Fi-signal kan innebära oönskade tillhåll som i sin tur
skapar nedskräpning och skador.
Servicenämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till yttrande.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Stadskontorets bedömning

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
Det remissinstanserna lyfter som positivt är utveckling av ett målmedvetet och strukturerat
arbete för att motverka oönskat användande av skolgårdar. Ett fortsatt fokus på att göra Wi-Fi
mer tillgängligt är positivt, men då på ytor som bidrar till ökad samnyttjande av offentliga platser
och som minskar risk för att ungdomar klättrar upp på skolornas tak.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om
Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
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