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Använd överskottet för att göra en läromedelsinvestering
Oroväckande många föräldrar och elever rapporterar om den usla situationen med läromedel i
de kommunala grundskolorna i Lunds kommun. Det har visats exempel på där skolor använder
sig av utdaterade böcker. Men också att skolor tvingas hänvisa sina elever till, i många fall,
dåligt kopierade sidor på en skolportal på internet istället för att erbjuda adekvata skolböcker.
Detta drabbar alla elevers inläsnings- och inlärningsförmåga, om än i olika utsträckning. Men
det finns också flera andra negativa aspekter av det.
Konsekvenserna har också blivit att föräldrar i praktiken i sin tur tvingas att själva ingripa och
investera i skrivare och annan utrustning för att underlätta för deras barn. Den ekonomiska
möjligheten har inte alla föräldrar. Tillgången på något sånär bra läromedel blir således en
klassfråga i Lunds kommun. Ytterligare en aspekt i detta är legaliteten i att hantera läromedel
på det här sätt, vad gäller upphovsrätten till det kopierade och inskannade materialet, för att inte
tala om konsekvenserna detta får för de som arbetar med att ta fram läromedel.
Sammantaget menar vi socialdemokrater att detta inte är värdigt lärdomsstaden Lund.
Därför har vi socialdemokrater föreslagit att kommunfullmäktige sätter av närmare 40 miljoner
kronor över den kommande treårsperioden av de nationella statsbidragen som den
socialdemokratiskt ledda regeringen presenterat för 2021 och framåt. Men vi menar också att
arbetet bör påbörjas redan innevarande år.
Barn- och skolnämnden har ett stort prognostiserat överskott för 2020. Detta är i grund oerhört
allvarligt. Barn- och skolnämndens budget för 2020 är nämligen i praktiken den stramaste
skolbudgeten Lunds kommun haft i modern tid. Att då inte ens använda de tilldelade resurserna
för och till exempel säkerställa en god personaltäthet på våra skolor och förskolor är allvarligt.
Men givet att 2020 snart är till ända bör resurserna användas på bästa sätt för att maximera
nyttan för framtiden. Vi socialdemokrater menar därför att detta överskott, i så stor utsträckning
som är praktiskt möjligt, ska användas för inköp av nya läromedel.
Socialdemokraterna föreslår barn- och skolnämnden följande:
att

uppdra åt barn- och skolförvaltningen att inom ramen för det överskott som
prognosticeras genomföra inköp av uppdaterade och adekvata läromedel.
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