Lomma 180613

Interpellation om bosättningslagen gällande Lomma kommun.
Till kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M)
Interpellation ställs med anledning av att kommunsstyrelsen har gått ut med att Lomma kommun skall
förvärva fastigheten” Gårdshotellet i Borgeby”, för 16;5 miljoner kronor där man avser att placera ca 40
individer från den kvot nyanlända som Lomma kommun blir tilldelade i enlighet med den gällande
bosättningslagen som trädde i kraft för ett par år sen.
Integration är en viktig faktor för att våra nyanlända skall komma in i det svenska samhället. Dock så
måste där finnas långsiktiga och hållbara lösningar men framförallt en ekonomisk hållbarhet. För att vi
Sverigedemokrater skall kunna ta ställning till detta förslag behöver vi först få ett antal frågor besvarade.
I snitt har Lomma kommun tagit emot ca 100 nyanlända varje år sedan bosättningslagen trädde i kraft.
Enligt bosättningslagen så baseras kvoten på hur stort antal kommuninvånare man har i kommunen.
Arbetsmarknadsmöjligheter, så som antal arbeten kommunen kan erbjuda, samt hur många man tagit mot
tidigare. Den baseras inte så som namnet säger på antal bosättningar kommunerna kan erbjuda.
Då bosättningslagen säger att vi skall tillhandahålla provisoriska boende för en period av 2 år. Under
dessa 2år skall de nyanlända själva söka egna bostäder både inom kommunen och utanför. Om de
nyanlända inte finner någon egen bostad faller de in under socialtjänstlagen och eftersom de är
folkbokförda i kommunen blir detta ett ytterligare stort ansvar för kommunen.
Som de flesta förstår medför bosättningslagen stora ekonomiska kostnader för alla kommuner. Flera
kommuner har valt att lägga miljonbelopp på att bygga permanentbostäder för enbart detta syfte. Då
andra har tagit mer enkla lösningar så som husvagnar för att lösa situationen vars huvudansvar egentligen
ligger på staten. Då staten har fördelat sitt ansvar till oss kommuner blir det upp till var kommun att själv
göra sina riktlinjer baserat på bosättningslagen.

Med anledning av ovanstående undrar Sverigedemokraterna i Lomma:





När våra nyanlända kommer till kommunen. Blir de informerade om att de bara har
boende i 2 år samt att de ska finna eget boende under denna tid?
Hjälper kommunen till att ge våra nyanlända den information och den hjälp de behöver
för att aktivt kunna leta bostäder?
Av de ca 100st nyanlända som kom till kommunen för 2 år sen, hur många av dessa har
under denna tid ordnat eget boende?
Om de nyanlända inte finner några egna boenden, vart placerar kommunen de nyanlända
då?
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Har vi som kommun en långsiktig plan för detta mottagande? Då migrationsverkets
prognos för de närmsta 4 åren ligger ca 400 000st nyanlända, inräknat med
anhörighetsinvandringen.
En väldigt viktig faktor för att kunna söka ett boende är arbete, utan arbete och inkomst
blir det väldigt svårt att ordna eget boende. Hur många av de nyanlända som kommit de
senast 2 åren har fått ett arbete och egen inkomst?
Vad kalkylerar kommunen med för löpande kostnader för boendet på Gårdshotellet i
Borgeby, om den investeringen blir aktuellt?

Interpellation skriven av:

Jimmy Ringström (SD)
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