
Förslag till förändring av riktlinjerna för att vägleda nyanlända till eget 
boende samt övergångsbestämmelser för nyanlända.  Ärende 5, 
Socialnämnden, 191217. 

Även om förvaltningens och arbetsutskottets nu liggande förslag är bättre och betydligt mer 
genomarbetat än det som förelades nämnden 190930 är det tyvärr inte tillräckligt bra för 
Lomma kommun. Liberalerna yrkar därför på att förslaget avslås och återremitteras till 
förvaltningen. Ett nytt förslag bör skyndsamt tas fram där följande ändringar ska ingå:  

Då detta är av principiell natur bör det slutgiltiga beslutet inte tas av socialnämnden utan av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

2 år som maximal boendetid för singelhushåll i etableringsåtgärder är för kort tid för att 
flertalet ska kunna förväntas ha skaffat sig språkkunskaper, jobb och egen bostad. Detta 
illustreras också av vår egen statistik (6 av 6 av de som kom 2016 är nu självförsörjande, 2 av 
5 av de som kom 2017 likaså men ingen som kom efter). Om tidsgräns måste sättas är 3,5 år 
som max rimligare (givna som 6-månaders förlängningar, som föreslaget). Minst samma 
gräns borde då naturligtvis också gälla familjehushåll.  

Familjehushåll som kom 2018 bör likställas med de som kom 2019 eller senare, alternativt att 
en ny uträkning görs för dem. I nuläget riskerar de annars att få bo kvar nästan ett år kortare 
än om de kommit 2019, vilket inte förefaller rättvist.  

Barnkonsekvensanalysen behöver bli mer utförlig. Man skriver här att de positiva effekterna 
av att föräldrarna blir självförsörjande överväger de negativa aspekterna av att bryta upp en 
fungerande skolgång och lokal integration. Det är dock långt ifrån säkert att en påtvingad flytt 
från kommunen med automatik innebär självförsörjning. Vad händer med barnen om så inte 
är fallet? Vad blir konsekvenserna vid hemlöshet? När barnkonventionen efter årsskiftet får 
status som svensk lag måste hänsyn till barnets rättigheter tas ur ett helhetsperspektiv. Barnets 
behov av kontinuitet understryks i lagen. Vilka åtgärder kan vi som kommun ta för att 
motverka sådana negativa konsekvenser? En klar åtgärd Liberalerna förespråkar är att 
möjliggöra för skolbarn som flyttar från kommunen att fortsätta gå i skolan här. Då 
skolpengen följer med eleven torde kostnaden för kommunen bli ringa.  

Att människor ges möjlighet att bli självförsörjande är av största vikt. Då boendefrågan är 
under kontroll under 2020 finns det tid att ta fram en väl genomarbetad integrationsplan där 
t.ex. vuxna individer i familjer ges möjlighet att avsluta pågående utbildning, en förutsättning 
för att uppnå just självförsörjning. Förslaget gynnar i nuläget inte integrationen och riskerar 
att öka segregationen i våra grannkommuner. 
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