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1. Nytt Förslag  

Liberalerna Lomma-Bjärred vill att ett nytt, genomarbetat, förslag tas fram där man införlivar 
barnkonventionen och stödjer barns integrationsprocess längre än två år, ett förslag som 
möjliggör att barn kan gå kvar i förskolan och grundskolan i Lomma kommun och behålla de 
sociala nätverk som byggts upp. Pendlingsavstånd och skolskjuts ska ingå i förslaget.  

2. Tillägg i förslaget  
 
Rättigheten till pendlingsavstånd och skolskjuts ska gälla alla barn, inte bara 
nyanlända, som av socialtjänsten bedöms vara i behov av att behålla skola och socialt 
nätverk i kommunen.   
 

3. Förtydliga konsekvenser av Barnkonventionen och hur den påverkar barn i 
Lomma kommun i ärenden av detta slag 

Barnkonventionen blev till lag 13 juni 2018 och träder i kraft 1 januari 2020. Lagen innebär 
ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer 
av barnkonventionen. Vad detta innebär för Lomma kommuns barn måste utredas kring och 
förtydligas. ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa 

 

4. En eventuell absolut tidsgräns ska inte tillämpas retroaktivt.  
De nyanlända som redan är invånare i Lomma måste få rimlig tid på sig att ordna eget 
boende. Detta med anledning av att den information som hitills gått ut till dem har 
varit bristfällig. 
 

5. Konsekvensbeskrivning vid en påtvingad flytt 
Konsekvenser för  individen  
Konsekvenser för integrationsarbetet 
Konsekvenser för andra kommuner 
Konsekvenser för vår kommun 
 

Det är svårt att få en bostad även om man har arbete. Det är stor risk när föräldrar blir 
bostadslösa i vårt närområde att barn kastas ut i en flyttkarusell, med risk att bli anvisade till 



vandrarhem, husvagn och andra typer av temporära boenden - en mycket osäker tillvaro med 
ständig risk för skolbyten och att sociala nätverk och skolgång rycks upp. Enligt 
barnkonventionen har barn rätt till en bostad, trygghet och skola. Enligt FN:s kommitté för 
barnets rättigheter ska rätten till bostad tolkas som en rätt att bo någonstans i trygghet, fred 
och under värdiga former. En osäker boendesituation kan få negativa konsekvenser för barns 
fysiska och psykiska hälsa samt skolgång. Barnrättsperspektivet i Socialtjänstlagen SoL ger 
inte ett tillräckligt skydd mot hemlöshet, osäkra boendeförhållanden eller avhysningar av 
barnfamiljer.  

 
 

6. Redogörelse över boendesituationen just nu     
Hur många lägenheter står tomma?  
Hur många lägenheter måste friställas  
Hur många anvisningsflyktingar är på ingång? 
Hur många PUT flyktingar är på ingång? 
Hur många av dessa anvisningsflyktingar och PUT är barn?  
Hur många övriga föräldrar med barn i Lomma kommuns skolor och som saknar 
bostad finns det?      
 

7. Den information och hjälp som utgår till de nyanlända avseende boendestöd, 
arbetssökande etc., skall präglas av tydlighet, respekt, pragmatism och 
språkanpassning. Ett stort antal modeller, exempel och organisationer finns redan att ta 
stöd av och inspiration från.   

 

8. Färdigbehandlat förslag ska avgöras i kommunfullmäktige 
 

Detta handlar ytterst om vad vi som kommun ska ta för ansvar för de medborgare som bosatt 
sig i Lomma kommun.  

 

I Sverige har vi nu kommit till ett vägskäl. Ska kommuner ducka för frågan eller ta ansvar för 
hela Sveriges integration? Om människor ska bli självförsörjande måste man klara skolan. För 
barn som kommer från krigszoner och precis börjat lära sig svenska och kommit in i sociala 
nätverk får ett uppbrott effekter. Det får det för alla barn. Om politiker vill att människor ska 
bli självförsörjande så fort som möjligt, och det vill vi Liberaler, då måste politiken ge barn 
och vuxna de allra bästa förutsättningar. Det är omöjligt att försvara att Lomma kommun, som 
flera gånger utsetts till ”Sveriges bästa skola” och bevisligen har rektorer med en värdegrund 
som i handling gör skillnad för den lilla människan, inte ska bidra till att barn integreras. 
Komplexa frågor kräver väl genomarbetade förslag, samlade lösningar och god 
framförhållning. Gör om, gör rätt och sätt barnets bästa först.  



      

Christian Kampmann  

Britt Hjertqvist  
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Processen har gått alldeles för snabbt. En A4 sida presenterades på Sn Au tisdag 24 
september. Ett förslag: ”Förslag till arbete med vägledning för nyanlända” läggs också upp på 
hemsidan 26 september där följande går att läsa: ”Generellt gäller att barnperspektivet ska 
finnas med i de beslut som rör barn”. I barnkonventionens står: ”Vid alla beslut som rör barn 
ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”. Au får ett ärende och efter 
behandling och ev. förslag skickas ärendet till KS. Au bör granska tjänsteskrivelserna så att de 
ger en fullständig bild av ärendet. Eftersom det inte finns någon konsekvensanalys för vad 
uppsägning av hyreskontrakt kunde innebära för de som berördes av beslutet ( vuxna i 
integrationsåtgärder, självförsörjande vuxna, unga studerande,  barn i grundskolan ), ingen 
barnkonsekvensanalys och ingen analys av kvotflyktingarnas situation så borde ärendet 
återremitteras till tjänstemännen för komplettering. Kvotflyktingar har en särskild status till 
skillnad från asylflyktingar som kan ha tillfälliga uppehållstillstånd. 

I fortsättningen önskar Liberalerna Lomma - Bjärred att man inte lägger ut förslag på 
hemsidan se ”Förslag till arbete med vägledning för nyanlända” 
https://lomma.se/arkiv/nyheter/nyheter/2019-09-26-forslag-till-arbete-med-vagledning-for-
nyanlanda.html?fbclid=IwAR2xLNcF6tUE3n5Ze5rQwB24rH1Fr7uVqXLOVqMpB4JOGd9
YPCLxaq5gvrU I ärenden av detta slag som kräver stor respekt i hanteringen, ska det stå 
färdiga beslut samt korrekt information och inget annat.  

Liberalerna Lomma-Bjärred anser att den demokratiska processen måste ses över. Beslut har 
verkställts och berättats för skolledare och familjer innan politiskt beslut är fattat. En 
handlingsplan bör tas fram så att något liknande inte uppstår igen.  

Liberalerna Lomma-Bjärred önskar att kommunstyrelsen som är tillsynsansvarig för 
socialnämnden får en redogörelse för hur kommunikationen till våra nyanlända sett ut och hur 
det arbetet bedrivits sedan 2016. Det finns ett inslag av retroaktivitet i det tidigare förslaget 

https://lomma.se/arkiv/nyheter/nyheter/2019-09-26-forslag-till-arbete-med-vagledning-for-nyanlanda.html?fbclid=IwAR2xLNcF6tUE3n5Ze5rQwB24rH1Fr7uVqXLOVqMpB4JOGd9YPCLxaq5gvrU
https://lomma.se/arkiv/nyheter/nyheter/2019-09-26-forslag-till-arbete-med-vagledning-for-nyanlanda.html?fbclid=IwAR2xLNcF6tUE3n5Ze5rQwB24rH1Fr7uVqXLOVqMpB4JOGd9YPCLxaq5gvrU
https://lomma.se/arkiv/nyheter/nyheter/2019-09-26-forslag-till-arbete-med-vagledning-for-nyanlanda.html?fbclid=IwAR2xLNcF6tUE3n5Ze5rQwB24rH1Fr7uVqXLOVqMpB4JOGd9YPCLxaq5gvrU


som vi finner obehagligt. Förvaltningen föreslår nämligen att tidsgränsen för de nyanlända 
som redan är våra kommuninvånare börjar löpa från det att man påbörjade sitt 
etableringsprogram under åren 2016-2017. Med tanke på att vi i nämnden själva beställde en 
översyn över hur vår policyskulle se ut i juni i år 2019, och mottog svaret i september 2019, 
misstänker vi att kommunikationen till de nyanlända invånarna om denna policy inte var helt 
glasklar 2016.  

Angående Boendepärmen, vilken är den information och skriftliga stöd till de nyanlända som 
kommit nämnden till del, så är den i stora delar helt undermålig. Språket är ofta 
svåröverskådligt och stundom närmast raljant. (T.ex.: ”Etableringen är som ett äktenskap, 
först en smekmånad, allt är skimmer i rosa, när smekmånaden är över tar verkligheten vid.”) 
Detta är knappast hur, exempelvis, kommunikation kring ett avslag på ett bygglov skulle 
presenteras. Allra värst är den skrivelse som avser vara ett stöd när man ska kontakta en 
potentiell hyresvärd, något man förväntas börja med några månader efter ankomst hit. Detta är 
två tättskrivna sidor, ej översatta till något annat språk, med spridda råd skrivna i en lättsam 
ton pepprad med svenska uttryck (t.ex. ”ger vid handen” , ” en prick i registret”) som torde 
vara svårförståeliga för en nyanländ. Under avsnittet om hur man ska förklara sin 
betalningsförmåga finns det hjälpsamma rådet: ”Om du går på socialbidrag brukar det 
generellt vara kört, tyvärr”. Dokumentet är faktiskt så illa anpassat till situationen att det inte 
är förvånande att det är närmast identiskt med de råd som ges på www.jagvillhabostad.nu, 
vilket är bland det första som kommer upp om man googlar på ”skriva brev till ny hyresvärd” 
En sådan copy-paste verksamhet indikerar tyvärr tydligt den brist på tid och tankemöda som 
lagts ner på det här förslaget så här långt, ett förslag som har en oerhört drastisk påverkan på 
människors liv. Detta får inte upprepas. Lomma kan bättre.  

 

 

Christian Kampmann  

Britt Hjertqvist  
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