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§ 134 Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V)
och Mats Olsson (V) Följ forskningen - inför ett tak på
barngruppernas storlek i förskolan!
Dnr KS 2020/0402

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som
redovisats i ärendet.

Protokollsanteckningar
Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna:
Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i motion inkommen den 24 april 2020 att
kommunfullmäktige ska besluta att barngrupperna i Lunds
kommuns förskolor inte ska överskrida 12 barn per barngrupp för
1–3 åringar och 15 barn för barn för 4–5 åringar, samt att
barngruppernas storlek varje år redovisas i Lunds kommuns
årsanalys, då med avseende på medelvärden och andel som lever
upp till intentionerna i detta beslut.
Ärendet har remitterats till barn- och skolnämnden för yttrande.
Motionen föreslås anses vara besvarad med hänvisning till vad som
redovisats i ärendet.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som
redovisats i ärendet.
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Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut
•
•
•
•

•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-03-30 Motion från
Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats Olsson (V) Följ
forskningen - inför ett tak på barngruppernas storlek i förskolan!
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-04-20 § 79
Redovisning av uppdrag om åtgärder för minskade barngrupper,
inklusive protokollsbilaga (skriftlig reservation från S)
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06
Uppdrag om åtgärder för minskade barngrupper
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-01-19 § 11
Motion från Helena Falk (V) m.fl. Följ forskningen – inför ett tak
på barngruppernas storlek i förskolan, inklusive protokollsbilaga
(skriftlig reservation från S)
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-04
Motion från Helena Falk (V) m.fl. Följ forskningen - inför ett tak
på barngruppernas storlek i förskolan!
Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats Olsson
(V) Följ forskningen – inför ett tak på barngruppernas storlek i
förskolan!, 2020-04-24

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Barn- och skolnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2022-04-25 klockan 13.00–15.35, ajournering klockan 14.38–
14.50, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)

Övriga

Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Therese Fällman, hållbarhetschef, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Jesper Sahlén (V)

Paragrafer

§ 101–135

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 26 april 2022 kl. 13.00
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Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Jesper Sahlén (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-04-25

Paragrafer

§ 101–135

Datum då anslaget sätts upp

2022-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-05-19

