
Jag reserverar mig mot att BUN avslog yrkanden från S om att äska medel till BUN:s budget utöver 
tilldelad ram i samband med beslutet att godkänna förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 
2021-2023.  

Vi vet redan nu att i synnerhet skolan nästa år kommer att drabbas av ett antal fördyringar. Om inte 
dessa kompenseras innebär det de facto besparingar på annan verksamhet på Lommas skolor och 
förskolor. Det gäller utökad timplan, dyrare mat och dyrare busskort. Jag anser inte att dessa ökade 
kostnader ska absorberas av skolan utan att de ska bäras gemensamt i kommunen. Därför yrkar S på 
att BUN ska kompenseras fullt ut för kostnadsökningarna. Risken är annars stor att skolorna måste 
sänka kvaliteten i verksamheten vilket i sin tur minskar möjligheten att nå nämndsmålen. 

Lomma sticker ut negativt i undersökningar av skolstress. Stressade elever har många orsaker men 
skolan har en mycket viktig del i orsak såväl som möjlighet att motverka stressen.1 Lomma är en av 
de kommuner i Sverige som satsar minst på elevhälsan, analogt med hur mycket som satsas på 
skolan generellt. Kvalitet mäts inte bara i meritpoäng utan också hur våra barn och ungdomar mår. 
De satsningar som S yrkar på innebär att det program för att minska skolstress som utarbetats inom 
ramen för elevhälsan kan rullas ut på bredden, samtidigt som det finns utrymme att fortsatt innovera 
och utveckla metoderna. Lomma ska gå i bräschen för sitt arbete för psykiskt välbefinnande!  

En väl fungerande skola och förskola börjar och slutar med personalen. Att slå vakt om deras 
möjligheter att utvecklas och bidra till verksamheten utöver den dagliga snurren är nödvändigt. 
Därför yrkar S på att planeringstiden för förskollärarna utökas, samt att professionsprogrammet 
stärks. Det är en satsning på kvalitet, både direkt i verksamheten men också genom att vi ökar 
chansen att behålla våra fantastiska medarbetare. 

Alla barn har rätt att nå så långt de bara kan. Den resan inleds i förskolan. I Lomma gör vi nu 
satsningar på likvärdigheten i skolan med hjälp av statliga, riktade, pengar. Men om vi inte har 
möjlighet att se varje barn och möta dess behov redan i förskolan kommer skolan in för sent. Därför 
yrkar S på en rejäl satsning på likvärdigheten i förskolan. 

Lomma kommun tar idag ut en avgift på 500 kr per termin för gymnasieelevers skolmat. BUN:s 
budget bygger på att denna ska öka till 800 kr. Att gå gymnasiet är i dagens samhälle helt nödvändigt 
för att klara sig på arbetsmarknaden, och borde därför vara avgiftsfritt. Avgiften innebär också 
administration för såväl föräldrar som kommunen. S yrkar därför på att på att skolan tillförs medel så 
att kommunfullmäktige, utan att det drabbar skolan, kan besluta om slopad avgift.  

 

Thomas Eneström (S) 

 

2:e vice ordförande, Barn och Utbildningsnämnden i Lomma. 

 

                                                           
1 Se ex Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-
och-suicidprevention/darfor-okar-psykisk-ohalsa-bland-unga/skolans-betydelse-for-barns-och-ungas-psykiska-
ohalsa/ 


