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Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om WiFi-rutor och ljudskrämmor

GRF-2019-9871
Sammanfattning

Motionärerna önskar att åtgärder tas fram för att minimera möjligheten till takklättring på
Malmö stads grundskolor samt utveckla offentliga Wi-Fi-rutor. Grundskoleförvaltningen,
förskoleförvaltningen och servicefövaltningen ombeds att inkomma med yttrande gällande
förslag som inkommit. I motionen presenteras förlag på hur problemet kan åtgärdas genom
att sätta upp ljudskrämmor som är direkt riktade mot ungdomarna som klättrar upp på taket
och samtidigt skapa begränsade Wi-Fi-rutor med möjlighet till mobilladdning och sittgrupper.
Remissen redovisar även hur skolorna skapar naturliga mötesplatser för stadens ungdomar
men att åtgärder behöver vidtas innan allvarligare olyckor inträffar.
Grundskolenämnden instämmer att åtgärder behövs för att minimera möjlighet till
takklättring och önskar individuella lösningar för de enskilda skolorna, eftersom skolorna har
olika förutsättningar och olika problem.
Grundskolenämnden ställer sig negativa till ljudskärmmor då ljudskrämmor inte bedöms vara
det främsta valet eftersom det är exkluderande då ljudet endast kan höras av unga människor.
Vidare är tekniken inte tillräcklig för att montera ljudskrämmorna på taket.
Grundskolenämnden ställer sig positiva till fortsatt fokus på att göra Wi-Fi mer tillgängligt för
malmöborna på allmänna ytor så som torg och parker. Genom att skapa tillgängliga Wi-Firutor i staden kan det bidra till ökad samnyttjande av offentliga platser, ökad sammanhållning
i staden, och mindre risk för att ungdomar klättra upp på skolornas tak.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande och skickar det
till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190510 Remiss angående Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor
Förslag till beslut GRNAU 190510 §52 Remiss angående Motion av John Roslund
(M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor
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Förslag till yttrande GRN 190521 Remiss angående Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor
Motion angående Wi-FI-rutor och ljudskrämmor

