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Förslag till riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende samt 
övergångsbestämmelser för nyanlända som togs emot under åren 2016 till 2018 

Förslag till beslut  
Socialnämnden fastställer föreliggande förslag till Riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget 
boende samt övergångsbestämmelser för nyanlända som togs emot under åren 2016 till 2018.  

Ärendet 

Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-20 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till rutiner för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende. Förvaltningen fick också i 
uppdrag att utreda konsekvenserna vid en implementering av en sådan rutin.  

Socialnämndens arbetsutskott konstaterar att Lomma kommun idag erbjuder nyanlända boende utan 
något fastställt slutdatum. Socialnämndens arbetsutskott menar att kommunens ansvar bör sträcka sig 
till att erbjuda boende i maximalt två år, det vill säga under etableringsperioden.  

Förvaltningen har under utredningens gång valt att använda sig av begreppet riktlinje istället för rutin, då 
det i förtydligande diskussioner om ändamålet med rutinen framgått att det handlar om en politisk 
riktning för förvaltningens arbete som uppdraget syftar till.   

Bakgrund 
Flyktingmottagandet i Lomma kommun har över tid sett olika ut, men har, sedan hösten 2015 och efter 
ikraftträdandet av lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (senare kallad 
bosättningslagen), ändrats avsevärt.  
 
Historiskt har flyktingmottagandet varit lågt och mellan åren 2007 till 2015 tog kommunen i genomsnitt 
emot ett tiotal nyanlända per år. Kommunen hade under de åren en flyktingsamordnare, anställd i 
socialförvaltningen, som arbetade med mottagande av såväl nyanlända som ensamkommande barn och 
unga. Servicenivån var hög och alla mottagna nyanlända erbjöds en bostad i kommunen med 
tillsvidarekontrakt, vilket var möjligt eftersom det var så få nyanlända som togs emot. De bostäder som 
erbjöds var kommunens egna bostadsrätter, eller lägenheter genom fastighetsbolaget Stena.  De 
nyanlända hyr antingen i första hand direkt av kommunen eller i andra hand, om bostaden ägs av Stena 
fastigheter.  
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Efter den kraftiga ökningen av asylsökande under hösten 2015 ansvarade kommunen för ett hundratal 
ensamkommande barn och unga samtidigt som det stod klart att kommunen skulle ta emot ytterligare 
ett hundratal nyanlända vuxna och familjer under året 2016.  
 
Kommunen valde då att formellt delegera ansvaret för flyktingmottagandet till socialnämnden. Individ- 
och familjeomsorgen fick i uppdrag att utföra det praktiska mottagandet. Under hösten 2016 
omorganiserade förvaltningen och avdelningen för integration skapades med ansvar för hela 
flyktingmottagandet, det vill säga både ensamkommande barn och unga samt mottagandet av nyanlända 
vuxna och familjer. Under hösten 2016 skapades bosättningsteamet med uppdrag att ta emot nyanlända, 
hantera bostäder och fastigheter samt att arbeta främjande för etablering av målgruppen.  
 
De etableringsbostäder som tillhandahölls nyanlända under 2016 var paviljonger, kollektiva 
boendelösningar och i viss utsträckning lägenheter som socialförvaltningen redan disponerade för andra 
målgrupper inom socialnämndens ansvarsområde. Kommunen hade en överkapacitet av bostäder då en 
del av de lokaler som införskaffats för att användas till ensamkommande barn kunde ställas om för att 
användas i mottagandet av nyanlända, då antalet ensamkommande barn sjönk kraftigt efter november 
2015. Hyresavtalen som tecknades under 2016 innebar avstående från besittningsskyddet, 
uppsägningstid med 3 månader med hänvisning till lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, men utan ett slutdatum.  
 
Inför mottagandet av nyanlända under 2017 gjordes en beställning av bostäder från socialnämnden till 
tekniska nämnden om 60 bostäder för singelhushåll och 15 bostäder för familjer med minst 2 barn. 
Inledningsvis under året 2017 fanns det bostäder för att lösa mottagandet av nyanlända, men under våren 
2017 fick socialnämnden information av tekniska nämnden att det inte gick att lösa anskaffningen av 
bostäder åt socialnämnden i enlighet med beställningen för 2017 års mottagande.  
 
Socialförvaltningen fick på egen hand lösa införskaffandet av etableringsbostäder vilket innebar en del 
hotellösningar samt privatinhyrningar av villor runt om i kommunen. Konsekvensen av detta blev att 
bosättningsteamet fick lägga mycket tid på att leta bostäder och hotell istället för att arbeta med 
etableringsinsatser. Hyresavtalen som tecknades under 2017 innebar avstående från besittningsskyddet, 
uppsägningstid med 3 månader med hänvisning till lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, men utan ett slutdatum.  
 
Inför mottagandet av nyanlända 2018 beställde socialnämnden 21 bostäder för familjer med 2 barn eller 
fler samt 20 bostäder för singelhushåll. De bostäder som socialförvaltningen anvisades av tekniska 
nämnden under 2018 var för få och för ett flertal av familjerna som togs emot under 2018 blev det dyra 
bostadslösningar, såsom hotell, under delar av året.  Detta innebar att bosättningsteamet under längre 
perioder fick prioritera att lösa uppkomna problem i familjernas bostadssituation, istället för att utföra 
sitt huvudsakliga etableringsuppdrag. Det kunde handla om kommunikationsmöjligheter till 
Arbetsförmedling och SFI, men också hur skolskjutsen skulle lösas för barnen. Det uppstod bekymmer för 
flera av hushållen då de inte kunde folkbokföra sig på hotell, vilket också innebar svårigheter för 
kommunen då de mottagna nyanlända inte räknades av från anvisningstalet förrän den nyanlända var 
folkbokförd i kommunen. Hyresavtalen som tecknades under 2018 var tidsbegränsade upp till 24 månader 
och innebar avstående från besittningsskyddet samt uppsägningstid med 3 månader med hänvisning till 
lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.  
 
Inför mottagandet av nyanlända under 2019 beställde socialnämnden 16 bostäder som var tillämpliga för 
minst en vuxen med 2 barn. I slutet av januari anvisades socialförvaltningen Borgeby gård med 12 
lägenheter, med ett flertal olika bostadstyper, som svar på beställningen om 16 bostäder. Hyresavtalen 
som tecknas är tidsbegränsade upp till 24 månader och innebar avstående från besittningsskyddet samt 
uppsägningstid med 3 månader med hänvisning till lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning.  
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Genomströmningen i de bostäder som kommunen tillhandahåller för nyanlända är liten. Sedan 
kommunen började ta emot nyanlända, april 2016 till november 2019, så har 304 individer motsvarande 
101 hushåll varav 40 singelhushåll, tagits emot. Av dem har 28 hushåll motsvarande 51 individer, flyttat 
ut till eget boende. Av de 28 hushållen består 8 stycken av barnfamiljer och resterande av singelhushåll.  

Statens inriktning gällande etablering 
Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare innehåller bestämmelser om ansvar 
och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- 
och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras 
aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. 
 
Lagen anger tydligt var och en myndighets ansvarsområden, Arbetsförmedlingen ska samordna 
etableringsinsatser enligt denna lag och vara stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter. 
Länsstyrelserna ska främja samverkan mellan berörda kommuner och myndigheter, företag och 
organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända. Kommunen är skyldig att se till att nyanlända 
erbjuds samhällsorientering. 
 
Förutom denna lag finns också lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
som reglerar kommunens ansvar att ta emot och erbjuda bostäder för nyanlända. Skollagen säger vidare 
att kommunen är skyldig att erbjuda studie- och yrkesvägledning samt svenska för invandrare.  
 
Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ger kommunen ersättning 
för de kostnader som uppkommer med flyktingmottagande. Det finns ett grundbelopp som betalas ut 
varje år som ska gå till kommunens samlade beredskap för mottagande av ensamkommande barn och 
unga samt nyanlända vuxna och familjer. Schablonersättningar ska täcka kostnader för etableringsinsatser 
för nyanlända personer som till exempel: mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda 
introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera, 
utbildning i svenska för invandrare, anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av 
förordningen om etableringsinsatser, samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att 
underlätta etablering i samhället samt vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 
Schablonen utbetalas under två år.  

Tillgång till arbete och bostäder  
Det finns just nu 9800 lediga tjänster i Skåne, 7600 lediga tjänster i länen Halland, Blekinge och Kronoberg 
och över 100 000 lediga arbeten i Sverige (statistik från Arbetsförmedlingen 191114). 
Arbetsförmedlingens budskap är att den arbetssökande ska stå till hela arbetsmarknadens förfogande och 
söka arbeten i hela landet.  
 
Det råder brist på arbetskraft i flertalet branscher och det är viktigt att kommunen kan motivera och lotsa 
den nyanlända till just dessa yrkesgrupper och platser för att kunna bli aktuell för den satsning som 
Arbetsförmedlingen uttalat kan göra bland annat genom så kallade snabbspår, vilket är en insats för att 
nyanlända med relevant kompetens inom bristyrken snabbare ska komma i arbete.  
 
Bostadsmarknaden i Sverige matchar inte nödvändigtvis arbetsmarknaden, på vissa ställen i landet finns 
det arbetstillfällen men inga bostäder och tvärtom i andra delar av landet. Etableringsarbetet i kommunen 
behöver framgent tydligare stödja den nyanlända att fatta beslut som gagnar livssituationen som helhet 
ifråga om bostad och arbete, med mer handfast stöd till att hänvisa den nyanlända till de lokala jobbspår 
som finns samt de jobbspår som Arbetsförmedlingen beslutat om. På de platser där det finns 
arbetstillfällen kan arbetsgivare vara mer tillmötesgående i frågan om bostad, vilket kommunen kan stötta 
den nyanlända med att utreda och fråga om.  
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Kommuner och bosättningslagen 
Kommuner i Sverige har haft olika förutsättningar för sitt mottagandearbete vad gäller tillgången till 
bostäder och därför gjort olika vägval gällande bostadslösningar för målgruppen. Det finns flera exempel 
på bostadslösningar, kommuner i Skåne har exempelvis använt sig av sitt kommunala bostadsbolag, 
privata bostadsbolag, privatinhyrningar, paviljonger, husvagnslösningar eller köpt bostäder för att hyra ut 
i andra hand. Kommunerna har också haft olika typer av hyreskontrakt, både tidsbegränsade samt 
tillsvidarekontrakt.  
 
Kommunerna använder sig också av olika metoder för att stimulera nyanlända att ordna egna 
bostadskontrakt. En del har anställda boendecoacher och andra använder tidsbegränsade kontrakt för att 
öka incitamenten för den nyanlända att hitta eget boende. En del kommuner hyr ut i andra hand, genom 
det kommunala bostadsbolaget, under fyra år för att därefter låta den nyanlända ta över hyresavtalet. Ett 
genomgående tema för de kommuner som Lomma samverkar med, är att de inte gett besittningsrätt till 
etableringsbostaden, med syfte att den nyanlända slutligen ska ordna ett eget bostadskontrakt.  
 
Lokal kontext 
Lomma kommun har haft särskilda utmaningar med att ta emot nyanlända i kommunen eftersom det är 
en attraktiv inflyttningskommun, med en hög andel yrkesarbetande. Bostadsmarknaden i Lomma 
kommun består till största delen av bostadsrätter och villor, med en liten andel hyresrätter och de 
marknadsmässiga hyrorna är höga. Bostadsbyggandet i kommunen domineras av lägenheter och villor till 
försäljning. Kommunen har inget eget bostadsbolag då LFAB (Lomma fastighets AB) såldes året 2008.  
 
Enligt den senaste statistiken, från 2018-12-31, fanns det totalt i kommunen 886 lägenheter med hyresrätt 
som upplåtelseform. Det totala antalet lägenheter (bostäder oavsett upplåtelseform eller hustyp) i 
kommunen var 9 866 stycken. Lomma kommuns största hyresvärd är Stena fastigheter och det är Boplats 
Syd som administrerar ansökan om bostad hos dem. Boplats Syd är Skånes största bostadsförmedling med 
över 60 hyresvärdar i 14 skånska kommuner. Den genomsnittliga kötiden är 997 dagar. 
 
Lomma kommun har använt sig av olika boendelösningar för etableringsbostäder under åren som gått. 
Kommunen har använt sig av hyresrätter genom fastighetsbolaget Stena, kommunens egna bostadsrätter, 
privatinhyrda villor, paviljonger, fastigheter i Flädie samt en fastighet i Borgeby. För mottagandet under 
2020 finns det en plan att bygga om en fastighet i Lomma och en i Borgeby till lägenheter, men för de 
kommande åren aviserar fastighetsavdelningen att det blir svårt att lösa efterfrågan på fler 
etableringsbostäder. Mottagandet kommer i slutet av 2020 och åren framöver att bli svårt utan 
genomströmning i befintliga bostäder, vilket i sämsta fall kan innebära att hotellösningar återigen 
kommer på fråga.  
 
Beslutat kommuntal för år 2020 är 52 individer och Migrationsverkets prognoser pekar mot att 
mottagandet de kommande åren kommer att ligga på en liknande nivå. Länsstyrelsen informerade 
kommunen under hösten att mottagandet under 2020 företrädesvis kommer att vara kvotflyktingar som 
i högre utsträckning än tidigare mottagna nyanlända är outbildade och från områden som under lång tid 
härjats av konflikter och instabilitet. 
 
Under 2016 och 2017 fick de nyanlända som togs emot i kommunen skriva tillsvidareavtal med avstående 
från besittningsrätten i fyra år. Samtliga nyanlända informerades om att det var ett tillfälligt boende, dock 
har förvaltningen inte arbetat aktivt med att vägleda de nyanlända till eget ordnat boende. Det finns ett 
fåtal hushåll som får besittningsrätt under 2020, med start i maj månad.  
 
Under 2018 började förvaltningen att erbjuda tidsbegränsade hyresavtal och den nyanlända informerades 
om att etableringsboendet var tillfälligt, inga uppsägningar har hittills initierats.  
 
Under 2019 används tidsbegränsade hyresavtal och den nyanlända informeras om att det är ett 
tidsbegränsat etableringsboende. Bostadsfrågan följs upp med den nyanlända av boendekoordinatorn.  
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Nedan följer tabell 1 som är en sammanställning av hushållstyper fördelat på singelhushåll och 
familjehushåll samt vilken typ av hyreskontrakt som hushållet har. Tabell 2 visar hur försörjning samt 
hushållstyp ser ut bland de anvisade i kommunen. Båda tabeller bygger på underlag per den 2019-11-20. 
 
Tabell 1  

Mottagandeår Singel & ej 
tidsbegränsat  

Singel & 
tidsbegränsat  

Familj & ej 
tidsbegränsat 

Familj & 
tidsbegränsat  

2016 5 3 10 1 
2017 1 2 9 6 
2018  5  21 
2019    10 

Total  6 10 19 38 73 
       
 
Tabell 2  Mottagna 2016 Mottagna 2017 Mottagna 2018 Mottagna 2019  
  Singel Familj Singel Familj Singel Familj Singel Familj  
Självförsörjande hushåll 6 6 2 4          
Varav vuxna 6 11 2 7          
Antal barn 0 18 0 8          
Hushåll i etablering/FP 0 1 1 6 4 21 1 10  
Varav vuxna 0 2 1 10 4 42   20  
Antal barn 0 3 0 14   58   28  
Helt arbetslösa hushåll 0 2 2 7     1    
Varav vuxna 0 4 2 14          
Antal barn 0 7 0 26          
Totalt antal vuxna  6 17 5 31 4 42 0 20 125 
Totalt antal barn  0 28 0 48 0 58 0 28 162 
Totalt antal hushåll  6 11 5 15 4 21 1 10 73 

 
Kommentar till ovanstående tabell 
Grön = Självförsörjande, söker ej ekonomiskt bistånd 
Gul = Har etablering eller föräldrapenning (FP) samt söker ekonomiskt bistånd 
Röd = Helt arbetslösa och söker ekonomiskt bistånd 
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Ekonomiska utmaningar  
Kostnaderna för de bostäder som kommunen tillhandahåller för nyanlända har, till olika stora delar, 
finansierats med statsbidrag från Migrationsverket. I tabell 3 redovisas resultatet från år 2014 till 2019, 
där också täckningsgraden framgår, det vill säga hur stor del av kostnaderna som täcks av hyresintäkter, 
denna siffra visas i procent längst ner i tabellen. Dock behöver intäktsgraden problematiseras med tanke 
på att 55 av 73 hushåll till delar av eller helt har sin försörjning genom ekonomiskt bistånd, som är en 
annan kostnad kommunen har, vilket utvecklas ytterligare under rubriken scenarion nedan.  
 
Tabell 3 utfall hyreskostnader 

Utfall hyreskostnader, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019, jan-okt 

61, Individ- och familjeomsorg             
Integration          
6002, Integrationsverksamhet IFO          
Övriga intäkter 470 628 921 2 739 4 113 4 722 
3410, Bostadshyror momsfri 470 628 1 021 3 491 4 585 5 284 
3416, Hyresbortfall bostäder momsfri    -108 -764 -485 -572 
3494, Övriga hyror momsfri    8 12 12 10 
Hyror -516 -670 -2 309 -6 084 -7 790 -9 146 
6010, Lokalhyror -516 -670 -2 309 -6 084 -7 790 -9 146 

Totalsumma -46 -41 -1 388 -3 345 -3 678 -4 423 

Intäkter som andel av kostnader 91% 94% 40% 45% 53% 52% 
 
I tabell 4 visas planlagd budget för åren 2020 till 2023, baserat på ett antagande om att omständigheterna 
är lika som 2019, utan att ha tagit höjd för genomströmning i bostäder samt eventuellt utökat 
fastighetsbestånd. Därför behövs det göras antaganden om olika scenarion för att kunna planera för 
verksamheten framåt, utifrån seden om god ekonomisk hushållning, vilka följer i nästa stycke. 
 
Tabell 4 budget 2020 till 2023 

Budget hyreskostnader, tkr 2020 2021 2022 2023 

61, Individ- och familjeomsorg         
Integration       
6002, Integrationsverksamhet IFO       
Övriga intäkter 4 772 4 866 4 961 5 059 
3410, Bostadshyror momsfri 5 497 5 606 5 719 5 835 
3416, Hyresbortfall bostäder momsfri -725 -740 -758 -776 
3494, Övriga hyror momsfri 0 0 0 0 
Hyror -10 502 -10 283 -10 301 -10 319 
6010, Lokalhyror -10 502 -10 283 -10 301 -10 319 
Totalsumma -5 730 -5 417 -5 340 -5 260 
Intäkter som andel av kostnader 45% 47% 48% 49% 

 
Tabell 5 Budget för integration 

  2020 2021 2022 2023 

Intäkter -16 905 -13 554 -11 879 -11 042 

Kostnader 28 366 26 468 25 294 25 088 

MIV intäktsgrad 60% 51% 47% 44% 
 
 
 

I tabell 5 till vänster, visas hur stor 
del av kommunens kostnader för 
flyktingmottagandet som finansieras 
av statliga bidrag från 
Migrationsverket.  
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Barnets bästa 
De grundläggande utgångspunkterna för socialnämndens arbete med barn och unga regleras i flera 
lagrum men i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB) samt Barnkonventionen.  
 
Socialtjänstlagen är tillämplig gällande barnets bästa och det finns bestämmelser i lagen som syftar till att 
stärka barnens ställning vid insatser enligt socialtjänstlagen. I första kapitlet framgår det att vid åtgärder 
som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vad som är barnets bästa grundas på en bedömning i det 
enskilda fallet. För att besluta om vad som är barnets bästa analyseras hur barnets behov bäst tillgodoses, 
genom att väga olika förslag till lösningar mot varandra. I kapitel fem framgår det att socialnämnden bland 
annat ska verka för att barn och unga vuxna växer upp under trygga och goda förhållanden, vilket i 
praktiken betyder att socialtjänsten ska verka för att vårdnadshavaren får det stöd den behöver för att 
kunna tillgodose barnets behov av att växa upp under trygga och goda förhållanden. 
 
I föräldrabalken framgår det att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska 
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling (6 kap 1§ FB).  
 
Föräldrarna är i regel de viktigaste personerna i ett barns liv. De har ansvaret för att ge barnet lämplig 
ledning och råd när barnet, utifrån utveckling och förmåga, utövar sina rättigheter. Barnets 
vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av 
omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda (6 kap 2§ FB). 
 
Vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda men kan ibland behöva stöd. Att 
söka stöd kan vara ett sätt för vårdnadshavarna att kunna uppfylla det ansvar som åligger dem 
enligt föräldrabalken. Samhället har en viktig uppgift i att stödja och vid behov komplettera föräldrarna 
under barnets hela uppväxt. Syftet är då att erbjuda föräldrarna det stöd och den hjälp de kan behöva för 
att bättre klara av föräldraskapet (Se prop. 2012/13:10 s. 24 samt 5 kap. 1 § SoL).  
 
Barnets rättigheter fastslås i FN:s konvention om barnets rättigheter. Fyra av konventionens artiklar anses 
vara de grundläggande principerna. Det är principen om barnets bästa, barns rätt till inflytande, att varje 
barn har rätt till liv och utveckling och att inget barn får diskrimineras.  Som ett led i att förverkliga 
barnkonventionen har bestämmelser som grundas på de här principerna förts in i socialtjänstlagen, SoL, 
och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Barnets bästa ska särskilt beaktas i 
socialtjänstens arbete. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser för barn ska 
vad som är bäst för barnet vara avgörande. Barn har rätt att få relevant information och komma till tals 
och socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets vilja utifrån barnets ålder och mognad.  
 
FN:s kommittés kommentar till begreppet barnets bästa 
FN:s kommitté för barnets rättigheter har i en kommentar av barnkonventionens artikel 3.1 gett en 
vägledning för att säkerställa att konventionsstaterna tillämpar och respekterar principen om barnets 
bästa. Kommentaren definierar vad som anses vara korrekt övervägande, särskilt i rättsliga och 
administrativa beslut och i andra åtgärder som rör barnet som individ, samt i alla faser i arbetet med lagar, 
policyer, strategier, program, planer, budgetar, lagstiftnings- och budgetinitiativ och riktlinjer som rör 
barn i allmänhet eller som grupp i samhället. Kommittén menar att barnets bästa är en rättighet, en 
princip och ett tillvägagångssätt, som preciseras på följande vis;  
 
En materiell rättighet: Rättigheten att få barnets bästa bedömt och satt i främsta rummet när olika 
intressen vägs mot varandra i beslut i som gäller barnet, samt garantin att denna rättighet alltid tillämpas 
när ett beslut ska fattas som rör ett enskilt barn, en grupp identifierade eller oidentifierade barn, eller 
barn i allmänhet.  
 
En grundläggande rättslig tolkningsprincip: Om en rättsregel är öppen för fler än en tolkning ska den 
tolkning som mest verkningsfullt tillgodoser barnets bästa ha företräde.  

https://lagen.nu/2001:453#K5P1S1
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Ett tillvägagångssätt: När ett enskilt barn, en identifierad grupp barn eller barn i allmänhet kommer att 
påverkas av ett beslut, måste beslutsprocessen innehålla en utvärdering av eventuella positiva eller 
negativa konsekvenser för barnet eller barnen i fråga. Bedömning och fastställande av barnets bästa 
kräver ett rättssäkert förfarande. Dessutom måste beslutsmotiveringen visa att uttrycklig hänsyn har 
tagits till barnets bästa. Det betyder att konventionsstaterna ska förklara hur man har tagit hänsyn till 
barnets bästa i beslutet, det vill säga vad som har ansetts vara för barnets bästa, vilka kriterier detta 
grundas på, samt hur barnets intressen har vägts mot andra hänsynstaganden vare sig dessa handlar om 
övergripande policyfrågor eller enskilda fall (Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om 
Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet). 
 
Det betyder i praktiken att kommunen behöver göra en konsekvensanalys vid beslut som berör ett enskilt 
barn, en identifierad grupp barn eller barn i allmänhet samt att denna är dokumenterad med en 
bedömning och beslutsmotivering att hänsyn är tagen till barnets bästa. 
 
Sammanfattning barnets bästa  
I en sammanvägning av de olika lagar som definierar ansvar för barn, barns rättigheter och barns behov 
blir det tydligt att vad som är barnets bästa kan grundas på en bedömning i det enskilda fallet, men också 
utifrån ett större perspektiv gällande en identifierad grupp barn eller barn i allmänhet. För kommunen 
som helhet finns det krav på att beakta barnets bästa i alla beslut som rör barn, men inom socialnämndens 
ansvarsområde så gäller det framförallt då barn blir föremål för socialtjänstens insatser. I socialtjänstens 
bedömning av vad som är bäst för barnet är det alltid med utgångspunkt att barnets vårdnadshavare är 
dem som ska tillgodose barnets behov. Om vårdnadshavaren inte klarar det så kan socialtjänsten stötta 
vårdnadshavare på olika vis, för att barnets behov ska tillgodoses.  

Förslag till riktlinjer  
Förvaltningens förslag till riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende gäller för 
personer som kommunen tagit emot enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning under år 2019 och kommande år. Riktlinjerna i sin helhet finns att läsa i bilaga 1 - Riktlinjer 
för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende. 

Förslag till övergångsbestämmelser  
Förvaltningens förslag till övergångsbestämmelser gäller för nyanlända som togs emot under åren 2016 
till 2018 enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
Bestämmelserna i sin helhet finns att läsa i bilaga 2 - Övergångsbestämmelser för nyanlända som togs 
emot under åren 2016 till 2018. 

Konsekvensanalyser  
Barnkonsekvensanalys av förslag om riktlinjer och övergångsbestämmelser 
Utifrån förslag till beslut om riktlinje och övergångsbestämmelser, så har en konsekvensanalys utifrån 
”barnets bästa” genomförts. De olika konsekvenserna samt hur konsekvenserna kan komma att påverka 
barnen har identifierats. Sist i analysen har åtgärder föreslagits för att dämpa risken för negativ påverkan 
för barnen. Se vidare i bilaga 3 för en redogörelse av analysen.    
 
Konsekvensanalysen visar att det finns både positiva som negativa konsekvenser av förslaget om en 
riktlinje samt för övergångsbestämmelserna.  
 
De positiva konsekvenserna för barnen är att en flytt kan innebära ökade möjligheter för föräldrar att 
ordna ett arbete och eget bostadsavtal, om inte detta finns på plats innan etableringsboendet avslutas. 
En förälder med arbete och ordnad bostad är en skyddande faktor för barn och ska alltid prioriteras.  
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De negativa konsekvenserna som kan beröra barnen är att skiljas från nätverk, såsom skola, vänner och 
föreningsliv, och det skulle i förlängningen också innebära en risk för kortsiktiga bostadslösningar.  
 
Utifrån de negativa konsekvenserna, som indirekt drabbar barnen, med en risk för arbetslöshet och 
tillfälliga bostadskontrakt för vårdnadshavaren, så kommer förvaltningen att tillsätta mer resurser för att 
stötta och vägleda de vuxna nyanlända för att minimera riskerna och öka möjligheterna till både inkomst 
och stabilt boende utifrån ett långsiktigt perspektiv.  
 
Sammantaget konstaterar socialförvaltningen att konsekvenserna för de barn som kan bli berörda av 
förslag till riktlinjer och övergångsbestämmelser, inte är av sådan art att de överskuggar de positiva 
effekterna av att föräldrar kommer i sysselsättning, egen försörjning och med eget bostadskontrakt. De 
positiva effekter som barnet åtnjuter, samt de samhällsmässiga konsekvenserna av att barn har förebilder 
i självförsörjande föräldrar, är långtgående mer positivt för barn och överbryggar de negativa 
konsekvenser det innebär att byta skola och nätverk under barndomen.   
 
Konsekvensanalys med vuxenperspektiv av riktlinjer och övergångsbestämmelser 
Konsekvensanalysen säger att beslutet om riktlinjen samt övergångsbestämmelser kring 
tillhandahållande av bostad kan påverka de vuxna som blir berörda på olika vis. Konsekvenserna blir olika 
beroende om den nyanlände ingår i ett singelhushåll eller i ett familjehushåll. Resultatet av 
konsekvensanalysen har inneburit att stödet till familjer föreslås bli mer omfattande än tidigare utifrån 
förslaget om riktlinjer samt övergångsbestämmelser. Se bilaga 4 för en redogörelse av 
konsekvensanalysen.  

Förvaltningens övervägande av förslag till beslut om riktlinje samt 
övergångsbestämmelser 

Förvaltningens syn på etablering och integration  
Arbetet med målgruppen nyanlända har historiskt i kommunen bedrivits i liten omfattning med ett 
mottagande av en till två familjer om året. Kommunens möjligheter att erbjuda omfattande stöd och 
vägledning har varit goda och bostäderna som erbjudits har med avsikt varit permanenta boenden. Det 
stöd som vårdnadshavare har fått av kommunen har haft sin utgångspunkt i att en förälder med utbildning 
och en egen försörjning är det bästa för barnet.  
 
Under åren 2016 och 2017 har kommunens etableringsarbete fått ställas om för att anpassas utifrån en 
betydande volymförändring rörande antalet individer som anvisats till kommunen. Det har inneburit att 
den nyanlända i allt högre utsträckning likställts med andra kommuninvånare med svårigheter att lösa sin 
försörjning på egen hand. Dock har nyanlända en fortsatt hög tillgänglighet för stöd i frågor som rör annat 
än sysselsättning och boende.  
 
Integrationsarbetet i socialförvaltningen har hittills bedrivits utifrån målet att varje nyanländ som tas 
emot i kommunen ska bli etablerad och integrerad, vilket uppfylls då hen är självförsörjande samt deltar 
i samhällssystem, kulturliv och värdegrunder.  Socialförvaltningen definierar detta som att den nyanlända 
då är självförsörjande genom arbete eller studier, har ett eget bostadskontrakt, samt har, under sin 
etableringsperiod, blivit erbjuden en vänfamilj, deltagande i språkcafé samt föräldrastödsutbildning ABC. 
 
Behovet av en riktlinje  
Lomma kommuns bostadsmarknad är tillgänglig för den som har stått länge i en bostadskö, har en egen 
försörjning och/eller möjligheter att låna pengar till en bostad alternativt har egna medel att köpa en 
bostad. Saknas dessa förutsättningar kan Lomma kommun inte vara ett alternativ för den som söker 
bostad. Kravet som Arbetsförmedlingen ställer på nyanlända, inskrivna i etableringsprogrammet, är att 
leta arbeten i hela landet.  Föräldrabalken och socialtjänstlagen definierar ansvaret för att barns behov 
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blir tillgodosedda i första hand är vårdnadshavarens och att samhället ska stötta föräldern för att klara 
detta.  
 
Fastighetsavdelningen har aviserat att det finns svårigheter att anskaffa bostäder för målgruppen 
nyanlända från och med hösten 2020 och framhåller att det därefter kan bli mycket svårt att lösa 
efterfrågan av etableringsbostäder, i den omfattning som socialnämnden har behov av. 
 
Socialnämnden har ett ansvar för flera målgrupper som har behov av stöd för att kunna uppnå 
självständighet. Om kostnaderna för en målgrupp ökar mycket över tid behöver kostnaderna för en annan 
målgrupp minska, vilket skulle innebära svårigheter för socialnämnden, då behovet av socialtjänst i 
samhället i stort de kommande åren snarare ser ut att öka. 
 
Lagar och ersättningsförordning ger sammanfattningsvis en riktning kring hur länge en nyanländ anses 
vara i etablering, varför kommunens ansvar att tillhandahålla etableringsbostäder för just denna 
målgrupp bör begränsas till den period som den nyanlända anses vara i etablering.  
 
Riktlinjen för att vägleda nyanlända till egen bostad behövs också för att skapa en sammanhållen bild av 
vad kommunen kan erbjuda den som är nyanländ i kommunen, liksom att ge den nyanlända realistiska 
förväntningar på vad kommunen kan erbjuda, samt förtydliga vilka krav kommunen ställer på den 
nyanlända och vad den nyanlända behöver ansvara för på egen hand. Socialnämndens arbete med 
människor i behov av samhällsservice är alltid att människor har en inneboende önskan och förmåga att 
lösa sin livssituation.  
 
För att kommunen fortsättningsvis ska ha ett bra mottagandearbete behövs en riktlinje för hur länge en 
nyanländ kan erbjudas en etableringsbostad i kommunen, med syfte att öka genomströmning i 
kommunens etableringsbostäder och för att öka incitamenten den nyanlända att ordna ett eget boende.  
 
Barnets bästa  
I socialtjänstens bedömning av vad som är bäst för barnet är det alltid med utgångspunkt att barnets 
vårdnadshavare är dem som ska tillgodose barnets behov. Det en positiv faktor för barnen om föräldrarna 
får ett arbete och en fast inkomst, vilket är ett grundläggande perspektiv och underlag till bedömningen 
om barnets bästa.  Sammanfattningsvis kan sägas att socialförvaltningens stöd till etablering således bör 
fokusera på vårdnadshavares möjligheter att säkra sin försörjning, det vill säga studie- och 
yrkesvägledning, snabb tillgänglighet till SFI, möjligheter till språkpraktik, yrkesinriktad praktik samt olika 
former av anställningar med stöd från Arbetsförmedlingen, samt stöd i att ordna en egen bostadslösning, 
för att tillförsäkra sina egna och sina barns behov. Socialförvaltningen menar att riktlinjen som ett 
incitament, stödjer detta arbete och blir ett led i att lyckas med etableringen av nyanlända.  
 
 
 
 
Emma Pihl     Felicia Mellgren Sandkvist 
Förvaltningschef   Avdelningschef                   
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