
Reservation till beslut om riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget 
boende samt övergångsbestämmelser för nyanlända  

 

Som motivering till det liggande förslaget kan framför allt två argument urskiljas: 

1) Hotet om hemlöshet efter två år (singelhushåll) eller tre år (familjer) ska motivera de 
nyanlända att bli självförsörjande och hitta eget boende. 

2) Förslaget ska möjliggöra en omsättning på etableringsbostäder, som det råder ytterst 
begränsad tillgång till i kommunen.  

Fokus Bjärred önskar därför motivera sin reservation utifrån ovanstående.  
 
Hotet om att förlora sin bostad efter 2-3 år innebär en stark press på redan utsatta människor. 
Man kan diskutera om det alls är humant, men grundläggande utgångspunkter för att det ska 
kunna accepteras är åtminstone att 1) det finns en reell möjlighet för den nyanlände att leva 
upp till kraven 2) hotet är reellt 3) arbetssättet leder till något gott för kommunen.  
 
Tillgänglig statistik, som tillhandahållits oss i beslutsunderlaget, visar att de nyanlända har 
begränsade möjligheter att bli självförsörjande inom 2-3 år. De nyanlända blir då beroende av 
bistånd, både för sin försörjning och för sitt boende. Det föreligger således en överhängande 
risk att kommunen enligt socialtjänstlagen blir skyldig att tillhandahålla boenden för ett stort 
antal familjer och singelhushåll efter 2-3 år (då härbärge enligt rättspraxis enbart kan fungera 
som tillfällig lösning för singelhushåll under en övergångsperiod). Det torde då vara fortsatt 
boende i etableringsbostäderna som blir aktuellt, eftersom Lomma kommun inte har tillgång 
till bostäder av ännu lägre standard. En sådan situation motiverar inte de nyanlända, och 
framför allt inte familjerna, att bli självförsörjande då ett fortsatt behov av bistånd gör det 
möjligt för dem att bo kvar i en attraktiv boendekommun samt ger barnen tillgång till en 
socioekonomiskt stabil uppmäxtmiljö samtidigt som man undgår ännu ett smärtsamt uppbrott. 
Detta är något som inte beaktas tillräckligt i den barnkonsekvensanalys som tillhandahållits 
oss. Mot denna bakgrund kan man också säga att hotet faktiskt inte heller är reellt: blir 
hushållen inte självförsörjande kommer de mest sannolikt att få bo kvar.  
 
Att inte alls tidsbegränsa de nyanländas rätt att hyra en etableringsbostad i Lomma kommun, 
och därmed ge de nyanlända företräde till bostäder här, kan dock framstå som orättvist. Detta 
kan i sin tur nära främligsfientliga krafter och bidra till försämrad integration. Fokus Bjärred 
menar dock att de nyanlända måste ha en rimlig chans att bli självförsörjande och hitta en 
egen bostad inom den tidsram som uppställs. Det ligger också i kommunens intresse att så 
många som möjligt lyckas inom den tidsram som uppställs. Av den statistik som presenterats, 
framstår det som att tre år (singelhushåll) respektive fyra år (familjer) som maxgräns är en 
rimligare utgångspunkt. Detta kan dock behöva omprövas eftersom det statistiska underlaget 
ännu är så begränsat. 
 
Slutligen vill Fokus Bjärred framhålla att detta är en fråga som borde behandlas på högre 
politisk nivå. Socialnämnden kan inte tillhandahålla nyanlända bostäder som inte finns. 
Eftersom det inte kommer att vara möjligt att uppnå fullkomlig omsättning på 
etableringsbostäderna är det ett faktum att de etableringsbostäder som nu är tillgängliga, eller 



under 2020 kommer att bli tillgängliga, för socialnämnden kommer att ta slut. Således måste 
politiska beslut på högre nivå fattas om att antingen tillhandahålla socialnämnden fler 
bostäder eller tillskjuta medel för andra boendelösningar, om socialnämnden fortsatt ska 
kunna hålla hög kvalitet på sin övriga verksamhet.  
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