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SN AU § 161   SN/2019:163 - 133 
 
 

Diskussion avseende nytt förslag till riktlinjer för arbetet med att 
vägleda nyanlända till eget boende 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-20, § 119, konstaterade 
socialnämndens arbetsutskott följande:  
 
Lomma kommun erbjuder idag nyanlända, inom ramen för etableringsuppdraget, 
boende utan något fastställt slutdatum. Det är socialnämndens arbetsutskotts 
ställning att kommunens ansvar bör sträcka sig till att erbjuda boende i maximalt två 
år, det vill säga under etableringsperioden. Därefter är det individens eget ansvar att 
lösa sin boendesituation. 
 
Vidare beslutade arbetsutskottet att uppdra åt förvaltningen, med hänvisning till ovan, 
att ta fram förslag till rutiner för arbetet med att vägleda nyanlända till ett eget 
boende. Därutöver uppdrog socialnämndens arbetsutskott åt socialförvaltningen att 
utreda konsekvenserna av en implementering av en sådan rutin.  
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-09-09 presenterar socialförvaltningen 
ett förslag till hur förslaget skulle kunna genomföras och olika rutiner för vägledning 
till ett eget boende, samt en konsekvensanalys av implementeringen av dessa rutiner.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta 
att personer som blir anvisade till kommunen enligt Lag (2016:38) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning, och där kommunen tillhandahåller en 
bostad, erbjuds en bostad som längst under två år. 
 
Vidare föreslår socialförvaltningen att socialnämnden fastställer Riktlinjer för arbetet 
med att vägleda nyanlända till eget boende i enlighet med bilagor, under förutsättning 
att kommunstyrelsen beslutar att personer som erbjuds bostäder i enlighet med Lag 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning erbjuds detta 
längst under två år.  
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Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-09-24, § 151.  
Socialnämndens arbetsutskott föreslog socialnämnden besluta följande:  
 
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att personer som blir 

anvisade till kommunen enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, och där kommunen tillhandahåller en bostad, erbjuds 
en bostad som längst under två år.  
 

‒ Socialnämnden fastställer Riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget 
boende i enlighet med bilagor, under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar 
att personer som erbjuds bostäder i enlighet med Lag (2016:38) om mottagande 
av vissa nyanlända invandrare för bosättning, erbjuds detta längst under två år.  

 
Ledamot Pia Johnson (S) avstod från att deltaga i beslutet.  
 
Efter socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-24 inkom 
socialförvaltningen med en tjänsteskrivelse till socialnämnden 2019-09-26, där 
förvaltningen bland annat konstaterade följande:  
Då frågan avseende riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende 
faller inom socialnämndens uppgifter (Socialnämndens reglemente, fastställt av KF § 
50/2016-06-09, § 1, sjätte stycket) föreslår socialförvaltningen att det är 
socialnämnden som ska ta ställning i sakfrågan och inte kommunstyrelsen, och att 
socialnämnden därmed ska fastställa föreslagna riktlinjer.  
 
På grund av detta föreslog socialförvaltningen att socialnämnden skulle besluta 
följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att personer som blir anvisade till kommunen enligt Lag 

(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, och där 
kommunen tillhandahåller en bostad, erbjuds en bostad som längst under två år.  

‒ Socialnämnden fastställer "Riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till 
eget boende" i enlighet med bilagor. 

 
Vid socialnämndens sammanträde 2019-09-30, § 87, beslutade socialnämnden att 
återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Fokus Bjärred (FB), 
Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L) och Sverigedemokraterna (SD) förde till 
protokollet att de skulle inkomma med särskilda yttranden. I dessa särskilda yttranden 
önskade man att socialförvaltningen skulle ta hänsyn till när förvaltningen skulle 
presentera ett nytt förslag till "Riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till 
eget boende".  
 
Vid dagens sammanträde har inget nytt förslag presenterats för arbetsutskottet. 
Istället önskar förvaltningen att man tillsammans med arbetsutskottet ser över vilka 
delar avseende riktlinjerna som kan förtydligas och att arbetsutskottet uppdrar åt 
förvaltningen att presentera ett nytt förslag.  
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Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-06-20, § 119 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-09-24, § 151  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-09  

‒ Bilaga 1: Boendepärmen  
‒ Bilaga 2: MIN Modellen  

‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-26  
‒ Protokoll från socialnämnden, 2019-09-30, § 87  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar de förtroendevalda sina synpunkter på det 
ursprungliga förslaget till riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget 
boende och vad som kan förtydligas, tilläggas samt förbättras.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Socialnämnden arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att presentera ett nytt 

förslag avseende "Riktlinjerna för arbetet med att vägleda nyanlända till ett eget 
boende" i enlighet med av arbetsutskottets givna direktiv. Förslaget ska 
presenteras vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 december.  

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 162   SN/2019:40 – 000  
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Emma Pihl lämnar en lägesrapport över förvaltningens verksamheter.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


