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Kommunstyrelsen

Stärk luciafirandet som tradition, svar på motion (SD)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Ärende
Jonas Andersson (SD) föreslår i en motion kommunfullmäktige att besluta om
att uppdra till berörda nämnder och styrelser att ta fram förslag på hur
luciafirandet som tradition kan stärkas och lyftas fram i kommunens
verksamheter såsom exempelvis skolor och äldreboenden samt att uppdra till
berörda nämnder och styrelser att ta fram förslag på hur luciafirandet som
tradition kan stärkas och lyftas fram i kommunen i stort i samverkan med andra
samhällsaktörer.
Religiösa högtider ska behandlas i grundskolans (och andra skolformer för
skolpliktiga) undervisning liksom traditioner med koppling till kyrkoåret.
Gällande aktiviteter vid kommunens äldreboende så ska de planeras utifrån
brukarnas önskemål i syfte att skapa trivsel och gemenskap.
Det är inget som hindrar att man inom utbildningen uppmärksammar
traditioner i det svenska samhället även om dessa har utgångspunkt i
kristendomen eller andra religioner.
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I Linköpings kommun är det vanligt att grundskolorna uppmärksammar Lucia
som tradition på olika sätt.
Det är rektor som är ansvarig för skolans inre organisation och därmed fattar
beslut om hur skolan ska utforma undervisning liksom traditioner med
koppling till kyrkoåret.
Rektorn har alltid ett ansvar för att en samling i samband med en religiös
högtid genomförs på ett sätt som inte kommer i konflikt med skollagens
bestämmelser om konfessionella inslag. Det innebär till exempel att rektorn

2 (2)

i sina kontakter med kyrkan måste vara tydlig med vad som får förekomma
och inte. Om en samling i samband med en religiös högtid är förenlig med
skollagens bestämmelser är således beroende av vilket innehåll den ges och
hur den utformas.
Utbildningskontoret föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag:
Stärk luciafirandet som tradition i kommunen – svar på motion (S).docx
Motion luciafirande.pdf

Samråd
Samråd har skett med omsorgsförvaltningen. Aktiviteter vid kommunens
äldreboende skall planeras utifrån brukarnas önskemål i syfte att skapa trivsel
och gemenskap.
Luciafirandet sker idag på alla äldreboenden i någon form. Ofta sker firandet i
samverkan med barnomsorg/skola. Omsorgskontoret bedömer inte att det finns
behov av att särskilt lyfta fram luciafirandet som mer angeläget än andra
traditioner.
Länkar
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.162943!/Skolan%20och%20kyrkan%
20121016_granskad121018.pdf
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