
Vi reserverar oss mot beslutet att lägga ner förskolan Bildrike i Lomma till förmån för vårt yrkande 
att ingen förskola ska läggas ner 2021. Vi inser att platsöverskottet behöver hanteras men tycker inte 
att underlaget räcker och vill att förvaltningen återkommer i november med en utvecklad plan för 
hur platsöverskottet ska hanteras – med sikte på beslut 2022. 

Under de senaste åren har barnantalet varit svårt att förutse. I år ser vi en än större skillnad mellan 
förväntat antal barn och det faktiska antalet barn i våra förskolor. Resultatet är att 
förskoleverksamheten i båda kommundelarna har ett lokalöverskott. Inför underlaget föreslås därför 
Bildrike förskola läggas ner.  

I underlaget  ges en bild av Bildrike som en förskola med sviktande söktryck samt att närheten till 
andra förskolor skulle göra flytt därifrån som ett ingripande av mindre karaktär. Förvaltningen har 
tagit höjd för att erbjuda barnen och pedagogerna kontinuitet genom att flytta samtliga till Lervik. 
Därefter har, via brev från föräldrar, en annan bild av Bildrikes förskola framkommit. Den goda 
kvaliteten prisas, och barn som tidigare inte hittat sin plats på en större förskola kan nu känna sig 
glada och trygga på Bildrike. Den lösning för dessa barn som underlaget utgår från är att placera dem 
på den dubbelt så stora förskolan Lervik, som flera sedan tidigare sökt sig ifrån. 

Redovisningen av barnkonsekvensanalysen, som endast förelåg precis innan arbetsutskottets 
behandling, behandlar inget annat alternativ än nedläggning av Bildrike förskola och visar inte hur en 
större förskola påverkar barn som tidigare har haft ett mindre sammanhang och hur blivande 
förskola ska möta dessa behov. Inte heller har berörda föräldrar eller barn involverats i analysen, 
som istället bygger på andra nedläggningar under andra omständigheter.  

Vi är fullt medvetna om det överskott av lokaler som råder, och behovet av att anpassa sig till antalet 
barn. Dock är lokalerna endast en mindre del av kostnaden för att bedriva förskola. Vi anser att i det 
ekonomiska läge som kommunen befinner sig är den kostnaden värd att ta för att nämnden ska 
kunna leva upp till Lommas kvalitetsambition och ta ett tryggt beslut med barnets bästa i beaktan. 
För att möjliggöra ett sådant beslut behövs fördjupade beskrivningar av alternativen vilket 
inkluderar: 

- Redovisning av barnkonsekvensanalyser för samtliga förslag som läggs,
- tydligare beskrivning av vad ”söktryck” innebär,
- ekonomiska beräkningar för de olika förslagen samt för ”icke-beslut”,
- underlag för hur eventuella åtgärder ska genomföras för att minska stress och oro i

övergångar för barn och pedagoger, som är anpassat efter den eller de specifika enheter
som berörs.
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