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Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ge
kommunens förskolor tillgång till ellådcyklar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) inkom den 4 maj 2021 med motion om
att ge kommunens förskolor tillgång till ellådcyklar. I motionen
anförs att utomhusmiljön är en viktig faktor för barns utveckling.
Med utgångspunkt i bland annat detta yrkar motionären att
kommunfullmäktige beslutar:
-

att ge servicenämnden i uppdrag att utreda förskolornas
behov av ellådcyklar och föreslå hur behovet hos kommunens
förskolor kan tillgodoses.

Barn och skolnämnden har getts möjlighet att yttra sig och beskriver
att det finns ett intresse och att många enheter är positiva till att
nyttja ellådcyklar. Inför en eventuell utredning vill barn- och
skolförvaltningen poängtera att aspekter så som kostnad,
tillgänglighet, säkerhet och storlek är centrala för verksamheten och
att representanter från barn- och skolförvaltningen med fördel
inkluderas i arbetet för att säkerställa förskolans perspektiv.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen, med
utgångspunkt i vad som anförs i ärendet avslå motionen.
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Protokollsutdrag barn- och skolnämnden2021-08-31 § 139
Motion från Karin Svensson Smith (MP): Ge kommunens
förskolor tillgång till ellådcyklar
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-10
Motion från Karin Svensson Smith (MP): Ge kommunens
förskolor tillgång till ellådcyklar
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ge kommunens
förskolor tillgång till ellådcyklar, inkommen 2021-05-04

Ärendet
Bakgrund
Karin Svensson Smith lämnade den 4 maj 2021 en motion om att ge
kommunens förskolor tillgång till ellådcyklar. I motionen anförs att
utomhusmiljön är viktig faktor för barns utveckling. Ellådcyklar ger
pedagogerna och barnen möjlighet att ta sig till bland annat
lekplatser som inte är inom gångavstånd. Ellådcyklarna kan därför
vara ett bra verktyg i förskolors praktiska verksamhet och skapa
större tillgänglighet till nya lärandemiljöer. Rörelse och
utomhusaktiviteter påverkar även barn och pedagogers välmående
positivt.
Lunds kommuns mobilitetetsservice tillhandahåller miljövänliga
fordon för hållbara tjänsteresor. Motionären anför att utbudet bör
breddas till att innehålla fler ellådcyklar som förskolor kan boka.
Idag har vissa förskolor ellådcyklar men det saknas en översikt av
behov och användning. Med utgångspunkt i detta yrkar motionären
att kommunfullmäktige beslutar:
-

att ge servicenämnden i uppdrag att utreda förskolornas
behov av ellådcyklar och föreslå hur behovet hos kommunens
förskolor kan tillgodoses.

Föredragning
För att utreda intresset för ellådcyklar i kommunens förskolor har
barn- och skolnämnden getts möjlighet att yttra sig och anger i sitt
remissvar att behovet av ellådcyklar bland förskolorna varierar. Ett
fåtal förskolor har i nuläget egna ellådcyklar, det finns även enheter
som har lådcyklar utan el. Vidare tillhandahåller mobilitetsservice
enstaka ellådcyklar som kommunens verksamheter har möjlighet att
låna men som har begränsade sittplatser då det huvudsakliga syftet
med dessa ellådcyklar är transport av material.
Barn- och skolnämnden har genomfört en inledande utredning vad
gäller behovet av att införskaffa ellådcyklar. Utredningen visade att
det finns ett intresse och att många enheter är positiva till att nyttja
ellådcyklar. En problematik är dock att det ofta inte räcker med
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endast en ellådcykel. För att komma iväg med en hel barngrupp,
vilket lyfts som centralt av flera enheter, behövs drygt tre
ellådcyklar. Att köpa in flera ellådcyklar för samtliga enheter är
kostsamt och användningen av respektive ellådcykel blir ineffektiv.
Det finns därför flera fördelar med en samordnad och lättillgänglig
utlåningspool som möjliggör nyttjandet av flera stycken ellådcyklar
samtidigt och dessutom effektiviserar användningen.
I motionen föreslås att servicenämnden ska ges i uppdrag att utreda
barn- och skolnämndens behov. En nämnd kan inte utreda en annan
nämnds behov, därtill har barn – och skolnämnden redan genomfört
en utredning och har i den uppmärksammat vilka behov som finns.
Motionen föreslås därför avslås.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret. Barn- och skolnämnden
har getts möjlighet att yttra sig.

Barnets bästa
Det är i barnens intresse att få ta del av olika miljöer och aktiviteter
under förskoletiden. Genom flexibel tillgång till ellådcyklar kan
pedagogerna bredda verksamhetens möjligheter vid utflykter och
fler barn kan delta vid varje tillfälle.
Med en utlåningspool av ellådcyklar minskar resursbehovet då
användningen av respektive ellådcykel maximeras och det totala
behovet av ellådcyklar blir mindre. Detta gör förskolornas resande
mer hållbart vilket är till fördel för barns framtid.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Barn- och skolnämnden

Vesna Casitovski
Kanslichef

