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Etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gav 2019-06-11, § 56, förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
eventuell framtida gymnasieskola i Lomma kommun. Vid BUN:s sammanträde 2020-
12-08, § 102, ställde sig nämnden positiv till slutsatserna i slutrapporten 
Förutsättningarna för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun och överlämnade 
ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Ärendet har därefter 
kompletterat med en ekonomisk analys. 
 
Kommundirektör Katarina Pelin redogör i skrivelse 2021-05-06 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-08-25, § 106. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-08-25 § 106 
‒ Skrivelse 2021-05-06 från kommundirektören 
‒ Slutrapport – Förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun 
‒ Ekonomiska förutsättningar gymnasieskola i Lomma kommun 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Fredrik Axelsson (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Fredrik Axelsson (M), Per Bengtsson (S), Sandra Pilemalm (L), Ingrid Ascard (MP), Rune 
Netterlid (S), Jeanette Larson (SD), Malin Stern (S), Martha Henrikssons Witt (C), Jonas 
Benke (L), och Lisa Bäck (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
I ärendet yttrar sig även Kristina Thored (FB) och Robert Wenglén (M). 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun och 

ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på lokalisering, 
genomförande och finansiering. 
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Protokollsanteckning 
Sandra Pilemalm (L), Jonas Benke (L), Gun Larsson (L) och Mikael Pankko (L) lämnar en 
protokollsanteckning. 
 

./. Bilaga A 
 
Kristina Thored (FB), Kristian Lindsjö (FB), Mikael Häggblad (FB), Fredrik Sverkersten 
(FB) och Jenny Morau (FB) lämnar en protokollsanteckning. 
 

./. Bilaga B 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommundirektören 
Barn- och utbildningsnämnden 



Protokollsanteckning  
Ärende 13 etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 
Kommunfullmäktige 2021-09-16  

Vi är mycket positiva till etablering av en gymnasieskola i kommunen. 

Vi vill dock i samband med vårt bifall till Kommunstyrelsens förslag till 
beslut tydliggöra att uppdragsbeskrivningen ska svara på följande detaljer 
gällande placering, finansiering och utformning av gymnasieskolan:  

Placering och finansiering 
• Olika alternativ
Det är viktigt att utredningen tar fram olika förslag till placering av gymnasieskolan och
tydligt redovisar fördelar och nackdelar med olika förslag vad gäller placering.

• Etableringskostnaden, specifikt för placering på kommunhustomten inkluderat rivning
och nybyggnation av ett kommunhus kontra renovering av befintligt kommunhus utifrån
ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

• Prioritering, alla avväganden som gjorts, en ranking av varje egenskap per möjlig
placering, samt att hela kostnadsbilden framgår.

• Parkeringsmöjligheter för miljövänliga transportmedel placering? kostnad?

• Områdets VA-situation och möjlighet att klara ytterligare belastning

• Lokaler och samutnyttjande, i rapporten från förvaltningen påpekas vikten av
samutnyttjande av lokaler. En redogörelse för hur lokalutformningen av skolans
byggnader ska möjliggöra detta är av vikt, inte minst idrottshall och bibliotek.

Utformning och attraktivitet 

Vi vill att följande ingår i utformandet av gymnasieskola 
• Huvudmannaskap – Lomma kommun
• Gymnasiesärskola
• NPF (skola för elever med neuropsykiatriska funktionshinder)
• Teoretiska program
• Internationell inriktning (unik nisch) möjlighet att läsa utomlands en termin eller två i

Europa
• Samarbete med SLU och inriktningar mot gröna och marina näringar
• Plan för samarbete med det lokala näringslivet
• Möjliga NIU (Nationella idrottsutbildningar) t.ex. segling, vindsurfing, kite m.m.
• Plan för marknadsföring och att planen igångsätts 2025 (ett år innan skolan startar)

• Omvärldsbevakning grannkommuners utbyggnad av gymnasieplatser
• Framtidens mötesplatser: Hur kommer vi jobba och mötas i framtiden?

Sandra Pilemalm  Jonas Benke Gun Larsson  Mikael Pankko
Liberalerna Lomma-Bjärred 

Bilaga A KF § 72/21



Protokollsanteckning gällande §13 “Etablering av gymnasieskola i Lomma”
Kommunfullmäktige 2021-09-16

Slutrapporten som ligger till grund för detta ärende har inte förutsättningslös undersökt den
övergripande problemställningen “Hur kan Lomma kommun bidra till att lösa den kommande bristen på
gymnasieplatser i Skåne”, utan enbart analyserat ett möjligt lösningsförslag - att etablera en egen
gymnasieskola i Lomma kommun. För att säkra den bästa lösningen både för såväl ungdomar som
skattebetalare behöver ett bredare grepp tas i det fortsatta arbetet. Detta tillvägagångssätt fick medhåll
av kommunfullmäktige och vi ser fram emot ett mer heltäckande underlag med fler lösningsförslag,
innan beslut tas för att initiera projektet.

Den gymnasieskola som beskrivs i handlingarna innebär alltför stora projektrisker, såväl som ekonomiska
risker. I den fortsatta studien kring lösningsförslaget “egen gymnasieskola” behövs en rad osäkerheter
och risker belysas, såsom:

- Elevunderlag
- Attraktivitet/Nisch
- Följdinvesteringar
- Undanträngning av andra investeringar
- Konsekvenser för lokalsamhället
- Konsekvenser för annan kommunal verksamhet vid driftsunderskott

Vi ser fram emot det fortsatta arbetet.

Kristina Thored
Kristian Lindsjö
Mikael Häggblad
Fredrik Sverkersten
Jenny Morau

Fokus Bjärred

Bilaga B KF § 72/21
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