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Våra yrkanden för socialnämnden (tkr) 

Friskvårdsfaktorer inom äldreomsorgen + 5 000 

Höja trivseln vid måltidsstunderna +500 

Våra yrkanden för Kultur- och Fritidsnämnden (tkr) 

Avgiftstak på 1300kr/termin och familj på kulturskolan 
 

+ 250 

Våra yrkanden för Barn- och utbildningsnämnden (tkr) 

Satsning på elevhälsa och stärkta resurser till grundskolan + 2 500 

Minska storleken på barngrupperna i fsk          + 3 000 

Slopad avgift för måltid i gymnasiet + 1 800 

Investeringsbudget (mkr) 

Nej till nytt kommunhus - 261 

Mindre dimension nytt bibliotek i Bjärred  
 

Mindre dimension av nya BoJK-stugan  

Mer omfattande renovering av området Folkets 
Hus/Dansrotundan 

+ 4 
(tot 10) 

Cyklar till LSS-verksamheterna + 0,5 



Vi börjar summera siffrorna för år 2022 och för Lommas del ser det åter ut som ett 

ekonomiskt överkomligt år. 128 miljoner kr i överskott, gentemot 30 mkr som är 

målet ett år när ekonomin går bra. Vi vet dock att 2023 kommer att se annorlunda 

ut. Många av oss kikar på elmätaren flera gånger om dagen och vi klär på oss några 

extra tröjor och strumpor hemma. Torktumlaren får vila några månader. Så är det 

också för Lomma kommun. Såväl nytt pensionsavtal som högre elkostnader, 

inflation och räntehöjningar kommer att påverka oss som privatpersoner, företagare 

och kommunanställda näst år. Alla kommer att behöva dra sitt strå till stacken. Men 

för Lomma kommuns finanser behöver vi inte vara oroliga, vi kommer att gå starkt 

igen. Det vi behöver vara oroliga för är de klyftor som ofta breddas mellan 

människor i knapra tider. Det är det vår budget går ut på i år. Vi vill säkra att den 

ekonomiska krisen inte spär på klyftorna mellan oss invånare, se till att barnen har 

rätt till vad de behöver, och få ordning på äldreomsorgen. Vi gör det dels genom 

att istället för ett överskottsmål sikta på att få en budget i balans. Vi ska som sämst 

och bäst få ett nollresultat. 

Vi vill se fortsatt satsning på äldreomsorgen. Äldreomsorgslyftet är något vi är för, 

faktum är att vi redan vid förra årets budget argumenterade för att det skulle skjutas 

till 10 mkr för kompetenshöjning i äldreomsorgen. Det tog ett halvår efter 

budgeten, sen kom Moderaterna med just det förslaget. Så fungerar ofta politiken i 

Lomma – Socialdemokraterna lägger förslaget, Alliansen säger nej och ett halvår 

senare tar de exakt samma förslag. Är det bra eller dåligt? Det är ju bra förslag, men 

också en tydlig vink om att det blir snabbare verkstad om man tar våra förslag vid 

den ordinarie budgetförhandlingen. Fortsatt förstärkning av äldreomsorgen 

behövs, förhoppningsvis kan vi därmed hamna i mål med finansieringen så den är i 

fas med vad invånarna behöver när vi tar bokslut för år 2023. 

Vi vill också att verksamheterna inom LSS får nya cyklar vilket de har efterfrågat. Så 

kallade ”side-by-side”cyklar. Det är mycket uppskattat idag, men det finns en enda 

cykel för dem att dela på. Det är orimligt tycker vi. 

Att grupperna i förskolan är för stora har vi sagt länge och vill fortfarande minska på. 

I knapra tider är det viktigt att människor jobbar mer. Vill vi att människor med små 

barn ska jobba mer behöver vi ha förskolor som erbjuder vad föräldrar vill ha. Och 

det föräldrarna vill ha är mindre barngrupper där barnen får trygghet och närhet till 

pedagogerna. 

Lomma ligger fortfarande långt ner på skalan när det handlar om skolstress och 

psykisk ohälsa bland våra elever. Det beror förmodligen inte på en enda faktor, 

samhället ställer krav, betygssystemet ställer krav och eleverna själva ställer oerhört 

stora krav på sig själva. Det finns påbörjade arbete inom området som ser väldigt 

bra ut men problemen ser ut att istället öka. Vi vill se en utbyggd elevhälsa och 

dessutom fler behöriga lärare. 

Vi vill fortfarande ta bort avgiften för gymnasielunch. När hushållen räknar kronorna 

är det stor risk att gymnasielunchen blir en klassfråga. Det är just sådana frågor vi 

som kommun måste motverka. Vi vill att alla elever ska gå i gymnasiet och därmed 



behöver vi också se till att de alla äter lunch. Oaktat vad familjen har för ekonomiska 

prioriteringar. 

Slutligen vill vi se en maxtaxa för kulturskolan. På sikt vill vi få ner avgiften ännu mer, 

men till en början vill vi se maxtaxa på 1300kr/termin och familj. Kulturskolan ska 

vara möjlig för barnen i den här kommunen och ska inte bero på familjens inkomst. 

Den ökade driftkostnaden finansierar vi dels genom att föreslå att vi inte har något 

överskottsmål för 2023, skulle detta inte räcka ser vi gott om utrymme att 

omdisponera inom kommunens nuvarande budget och se till att pengarna fördelas 

om till framför allt skola och omsorg. Skattesatsen ska kvarstå som den är för år 

2023. 

 

När det kommer till investeringar tycker vi som tidigare meddelat att vi inte ska riva 

kommunhuset. Vi tycker dessutom att vi behöver tänka på saker i mindre skala när vi 

bygger. Såväl ny klubbstuga för BOJK som det nya biblioteket i Bjärred är bra 

satsningar som vi Socialdemokrater har drivit i många år, men i Moderaternas värld 

blir båda projekten monumentala byggnader där miljonerna sticker iväg alldeles för 

långt. Vi ser hellre att det läggs fyra miljoner kr till på området vid Folkets 

Hus/Dansrotundan i Lomma som är ett område som idag är trist och fallfärdigt men 

har väldigt mycket potential för att bli ett område där vi invånare inte bara möts 

inne i byggnaderna utan även i en park utanför. 

 

 

 

Detta är något av de satsningar och begränsningar som vi i Socialdemokraterna i 

Lomma vill se under 2023! 

  - Per Bengtsson 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (S) 

 


