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§ 158 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ge
kommunens förskolor tillgång till ellådcyklar
Dnr KS 2021/0416

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

avslå motionen.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot arbetsutskottets
beslut.

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, med utgångspunkt i vad
som anförs i ärendet, avslå motionen.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Anders Almgren (S) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.

Justerare
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Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smith (MP) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL)
röstar ja.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster.
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.

Underlag för beslut





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-17 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) Ge kommunens förskolor tillgång
till ellådcyklar
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

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

Övriga närvarande
Ersättare

2022-05-23 klockan 13.00–14.35, ajournering klockan 14.0014.10, Sessionssalen, Stadshuset
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Victoria Tiblom (SD), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Jesper Sahlén (V)

Övriga

Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), § 136-146, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 138-159, deltar
digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), § 140-159, deltar
digitalt
Therese Fällman, hållbarhetschef, § 136-146, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 136–159

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 24 maj 2022 kl. 11.30
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KS 2021/0792

Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-23

Paragrafer

§ 136–159

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-06-16

