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Motion av Magnus Olsson (SD) om informationstavlor på lekplatser
STK-2020-808
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har i Kommunfullmäktige väckt motion med förslag om att berörda
nämnder ska ges i uppdrag att ta fram förslag på hur informationstavlor på lekplatser kan
utformas, liksom att tekniska nämnden eller annan lämplig nämnd ska ges i uppdrag att
verkställa förslaget. Yttrande har lämnats av tekniska nämnden som föreslår att motionen med
hänvisning till vad som framkommer i tjänsteskrivelsen ska anses vara besvarad då fastighetsoch gatukontoret senast den 31 december 2020 kommer att ha satt upp informationstavlor på
samtliga Malmö stads 240 lekplatser.
Eftersom motionens intention redan är genomförd och uppsättning av skyltarna är påbörjad
föreslås kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion besvarad med hänvisning till
vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Motionären
Tekniska nämnden
Ärendet

Magnus Olsson (SD) har i Kommunfullmäktige väckt motion med förslag om att berörda
nämnder ska ges i uppdrag att ta fram förslag på hur informationstavlor på lekplatser kan
utformas, liksom att tekniska nämnden eller annan lämplig nämnd ska ges i uppdrag att
verkställa förslaget. Ärendet har beretts genom att tekniska nämnden har getts möjlighet att yttra
sig.
I februari 2020 påbörjade fastighets- och gatukontoret arbetet med att sätta upp informationsskyltar på samtliga Malmö stads 240 lekplatser. Ett arbete som således pågick när motionen kom
in. Entreprenören har på grund av utökad arbetsbelastning med anledning av rådande pandemi
fått möjlighet att sätta upp skyltarna löpande med färdig leverans senast den 31 december 2020.
Respektive skylt innehåller information om:
-

Namn på lekplatsen
GPS-koordinater för lekplatsen
Hundförbud
Rökning förbjuden
Information rörande hantering av skräp
Kontaktuppgifter till kontaktcenter och malmostad@malmo.se
Information om nödsamtal 112

Motionen anger dessutom förslag på information om besiktningsdatum samt åldersanpassning
för respektive lekplats. Säkerhetsbesiktning genomförs på samtliga Malmös lekplatser en (1) ggr/
år på hösten enligt SS EN 1176/1172. Utöver detta utförs dessutom varje vecka under hela året
löpande tillsyn av samtliga lekplatser i staden. Information om årlig besiktning på skylt kan uppfattas missvisande och ge intryck av att staden inte genomför kontinuerlig kontroll. Gällande ålder är alla lekplatser säkra och anpassade för barn från 1 år och uppåt. Valet att inte tydligt ange
ett åldersspann är ett medvetet val i det att man inte vill begränsa barns användande och fantasi.
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