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Yttrande om förslag till riktlinjer för hållbara och 
långsiktiga lösningar för nyanlända i Lomma kommun 
  
Vi Sverigedemokrater vill verka för en väl fungerande integration 
av de nyanlända i vårt samhälle och värnar om att deras barn ska 
växa upp i trygghet. Det är vår bestämda uppfattning att ett barn 
mår bättre och känner sig tryggare när dess föräldrar är 
integrerade, självständiga och självförsörjande än när det tvingas 
leva i ovisshet och bidragsberoende. 
Enligt oss ska nyanländas tillgång till kommunala bostäder 
begränsas till två år. Detta gör det möjligt för kommunen att på ett 
bra sätt ta emot och hjälpa nästkommande nyanlända genom att 
använda de resurser som finns på bästa sätt. 
Under dessa två år ska kommunen hjälpa och motivera individerna 
till att bli en del av det svenska samhället genom följande 
fokuserade insatser: 
• Minst fyra timmars svenskundervisning per dag (lokal SFI) 
• Fyra timmars arbete per dag i kommunala verksamheter (t ex 
vård av grönområden, strandvård, måleriarbeten, hjälpa företag, 
etc) 
• Fadderskap 
• Hjälp med att söka arbete och bostad i hela landet (en dag per 
vecka i SFI) 
  
De nyanlända ska även genom obligatoriska informationsmöten 
ges kunskaper om: 
• Sveriges kultur och traditioner 
• Polisens arbete 
• Det svenska rättssystemet 



• Brandförsvaret 
• Familjeekonomi 
• Bostadsekonomi (att köpa och underhålla ett hus) 
• Jämlikhet 
  
Med hjälp av dessa insatser ger vi nyanlända förutsättningar att 
söka arbete i hela landet och att ge sina barn en trygg uppväxt. Vi 
anser att skolan i Sverige är av sådan kvalitet att alla barn, oavsett 
vilken kommun man bor i, ges förutsättningar för att lyckas med 
sin skolgång. En ovilja att flytta till en annan ort eller kommun ska 
inte vara anledning för nyanlända att utnyttja kommunala bostäder 
i mer än två år. Man kan jämföra med de barn som tvingas flytta 
och byta skola till följd av skilsmässor, att föräldrarna får jobb på 
annan ort eller utomlands osv. Dock ska man enligt oss ta hänsyn 
till terminsavslut då kontraktet avslutas. 
  
  
Utöver dessa riktlinjer vill vi Sverigedemokrater att det görs en 
konsekvensanalys av vad det skulle innebära för Lomma kommun 
att försörja och förse de nyanlända med boende efter de två åren 
med statligt bidrag. Kommunen måste ha budget för att: 
1. Utreda och precisera vilka bostäder som kan användas för 
nyanlända. 
2. Upprätta en kostnadskalkyl för kostnaderna för skattebetalarna 
när kommunen tar över betalningsansvaret. Kalkylerna ska 
presentera kostnader för försörjning stafflade för 1-5 år. 
  
Vi Sverigedemokrater anser att nyanlända som kommer till 
Lomma kommun ska verka för att bli självförsörjande inom den 
två-årsgräns som idag finansieras av allmänna medel via 
Migrationsverket. 
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