
Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämndens reservation vad avser 
beslut om gymnasieskola 

Den 3 maj beslutade Barn- och utbildningsnämnden om utbildningar som ska erbjudas i en 
framtida gymnasieskola i Lomma. Beslutet kommer styra hur skolan ska utformas, och vilka 
program som är praktiskt möjligt att ge på skolan. Socialdemokraterna i Lomma är positiva 
till att kommunen bygger en gymnasieskola, men hade önskat att det inte blandades ihop 
med ett, i våra ögon onödigt, nytt kommunhus. Vad gäller beslutet den 3 maj reserverar vi 
oss på av följande anledningar. 

Givet tillståndet i omsorgen av äldre i Lomma anser vi att allt måste göras för att öka 
kvaliteten. En nyckel i detta är tillgången till utbildad personal. Vi anser därför att det är 
självklart att vår gymnasieskola bör erbjuda vård- och omsorgsprogrammet, vilken vi 
föreslog. Är det något vår kommun behöver så är det undersköterskor som kan arbeta i 
omsorgen om vår äldre. De utmaningar som finns för att locka elever till en sådan utbildning 
i Lomma som majoriteten hänvisar till, är en spegel av utmaningen att locka utbildad 
personal till våra välfärdsverksamheter. Inför den utmaningen måste vi våga satsa. 

Vi är också osäkra på om beslutet ger rätt förutsättningar för en stabil ekonomi för 
gymnasieskolan. I underlaget till beslutet, den utredning som gjordes 2020, betonas vikten 
av en tillräcklig elevvolym – då beräknades minst 830 elever behövas. Jämfört med det 
förslaget har antalet klasser minskat, utan att någon ny beräkning redovisats. Därför föreslog 
vi att hålla fast vid det antal klasser som föreslogs 2020. 

Slutligen ser vi det som självklart att om kommunen erbjuder grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola så ska vi också erbjuda en gymnasiesärskola till de elever som behöver gå där. 
Vi anser att den gruppen elever också förtjänar att få välja sin utbildning, och ska ha 
möjlighet att gå på gymnasium i sin hemkommun som övriga gymnasieelever. Därför 
föreslog vi att förvaltningen ska planera för en gymnasiesärskola. 
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