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Stadskontoret

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om WiFi-rutor och ljudskrämmor
STK-2019-371

Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
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 ljudsskämmor 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 ljudskärmmorna 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 WiFI-rutor 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.
Yttrande

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
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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.
Det har inkommit en motion gällande Wi-FI-rutor och ljudskrämmor då det har upptäckts
att ungdomar vistas på skolornas tak för att få tillgång till fritt Wi-FI och kunna ladda
mobiltelefonen. Motionen har skickats till grundskolenämden, förskolenämnden och
servicenämden eftersom motionärerna bedömer att ungdomarnas handling är oacceptabel
och livsfarlig.
I motionen framkommer konkreta åtgärdsförslag för hur problemet skulle kunna åtgärdas.
Malmö stad har tidigare prövat en lösning då de använde sig av högfrekventa ljudskämmor.
Åtgärden bedöms av motionärerna kunna utföras till en rimlig kostnad och rikta sig direkt
mot de ungdomar som idag visats på skoltaken. De föreslår vidare att ljudskrämmorna ska
vara rörelsestyrda, och endast aktiveras om någon vistas på taket.
Vidare föreslås även att Malmö stad förstärker sitt allmänna Wi-FI och på så vis skapar
allmänna Wi-FI rutor med sittgrupper samt en lösning så mobilen kan laddas miljövänligt.
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 ljudsskämmor inte bedöms
vara det främsta valet eftersom det är exkluderande då ljudet endast kan höras av unga
människor. Vidare bedömer hyresvärden Stadsfastigheter att det inte är tillräckligt att monter
ljudskärmmorna på taket utan är rekommenderade att installeras på väggen. Vidare framgår
det att varje ljudskrämma behöver en bur för att inte utsättas för skadegörelse.
Ljudskärmmorna behöver även vara kopplade till larmcentralen som kommer behöva rycka
ut varje gång ljudskämman ljuder, vilket då blir en ekonomisk fråga.
Om beslut gällande anläggande av Wi-FI-rutor efter skoltid bedöms aktuellt antar
grundskolenämnden att tillgång till fritt nätverk är en förutsättning samt att det inte påverkar
de berörda skolgårdarna negativ genom nedskräpning och skadegörelse. Hyresvärden har
ansvar för fastigheten och deras säkerhetssamordnare bedömer att Wi-FI-rutor riskerar att
dra till sig tillhåll och nedskräpning samt att skolgårdarna inte har tillräckligt med ytor för att
utgöra en Wi-FI ruta. Grundskolenämnden är positiv till att skolgårdarna används efter
skoltid, dock behöver ett system för samnyttjande av ytor i staden skapas i syfte att
minimerar intrånget för skolorna.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår grundskolenämnden kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. Dock ställer sig Grundskolenämnden sig positiva till
fortsatt fokus att göra Wi-FI mer tillgängligt för malmöborna på allmänna ytor så som torg
och parker. Genom att skapa tillgängliga Wi-FI rutor i staden kan det bidra till ökad
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samnyttjande av offentliga platser, ökad sammanhållning i staden, och mindre risk för att
ungdomar klättra upp på skolornas tak.
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