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Svar på motion (V) om rätt att amma i offentliga rum
Förslag till beslut
Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Mats Skoglund (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska ta fram en policy om amning
i offentliga rum. Amning i offentliga rum samt i kommunens verksamheter och lokaler är
tillåten. Det finns inga uppgifter om att det ska ha förekommit några problem avseende detta,
varför motionen föreslås avslås.

Motionen
Mats Skoglund (V) har vid kommunfullmäktige i oktober 2016 i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en policy, t.ex. under lokala
ordningsregler, som ger rätt att amma i kommunens samtliga lokaler och platser där barn får
vistas.

Ärendebeskrivning
Det finns inget förbud mot amning i kommunens lokaler och anläggningar eller på allmänna
platser. Det är helt tillåtet att amma sitt barn där. När det gäller privata lokaler som t.ex. en
butik eller en restaurang kan inte kommunen genom ett policybeslut eller liknande reglera vad
som är tillåtet eller inte.
Motionären exemplifierar med att föreslagen policy skulle omfatta bl.a. idrottsanläggningar,
kommunhus, vårdinrättningar, badhus och bibliotek.
Vid kontakter med kultur- och fritidsförvaltningen, biblioteket, Gustavsbergsbadet och
kontaktcenter i Skogsbo framförs att man inte hört talas om att frågan skulle vara ett problem
som behöver en lösning. Från Gustavsbergsbadet framhålls t.ex. ”I Gustavsbergsbadet går det
bra att amma. Vi har aldrig haft problem. Vi har ex. babysim, då många mammor matar sina
barn före och efter badet.”

Bedömning
Kontakterna med de kommunala verksamheterna tyder på att frågan om amning i kommunens
lokaler inte är något problem. Därmed bedöms det inte finnas något behov av att inrätta en
särskild policy för att tillåta detta i kommunens lokaler. För det fall detta vore ett problem,

Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se •

2 av 2
Diarienummer

2016KS/0657

kan utbildning, kampanjer och liknande vara bättre verktyg för att påverka människors
attityder och agerande. Med hänvisning till ovanstående resonemang föreslås motionen
avslås.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget att avslå motionen har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslaget att avslå motionen har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget att avslå motionen har inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Förslaget att avslå motionen har inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen efter samråd med
verksamhetsföreträdare.
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