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Yrkande angående – att riva upp beslutet att 
begränsa EBO. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15 §225 om att begränsa EBO i 
Göteborg upphävs  

2. Göteborgs Stad översänder till Länsstyrelsen Västra Götalands län att yttra sig 
om nytt ställningstagande att inte begränsa några områden i Göteborg, enligt 
förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m fl.  

3. Göteborgs Stad anmäler till Migrationsverket att inga områden ska begränsas från 
asylsökandes egenbosättning. 

4. Kommunstyrelsen inleder arbete för att tillgängliggöra bostäder för 
asylsökande och nyanlända i de DISO-områden som idag inte är 
undantagna från egenbosättning.  

 

Yrkandet 

Sveriges Radio rapporterade nyligen att begränsningarna av Lagen om eget 
boende (EBO) som införts i många kommuner inte har fått avsedd effekt. Sedan i 
somras har minst 400 asylsökande fått avslag på sin ansökan om dagersättning 
eftersom de har flyttat in i områden som undantagits enligt EBO. Inflyttningen till 
områden har inte synligt avtagit. Förutom de 400 personer som har fått avslag har 
minst ytterligare 1600 personer registrerat sig som boende i områdena, dock utan 
att ha ansökt om dagersättning. Målet som framfördes med inskränkningarna av 
EBO var att stoppa eller begränsa inflyttningen till dessa områden, men detta har 
alltså inte uppnåtts. Det är tydligt att andra åtgärder behöver vidtas för att minska 
boendesegregationen och minska utanförskapet.  
 
För många asylsökande är Migrationsverkets anläggningsboenden inte ett 
alternativ om man ska ha en chans till integration. Boendena ligger oftast i 
glesbygd med begränsade resemöjligheter. Detta försvårar eller omöjliggör att ta 
ett arbete eller besöka aktiviteter som främjar integration. Forskning från Uppsala 
universitet, Stanforduniversitetet, ETH i Zürich och London School of Economics 
pekar på att det är betydligt mer gynnande för den enskildes integration att bo i 
närheten av människor med samma ursprung, än att bo på en anläggning med 
endast nyanlända. Det förstnämnda ger nämligen ett betydligt större kontaktnät 
och möjlighet till guidning i det nya samhället, istället för isolering.  
 
Problemet är inte nyanlända människors ovilja att integreras. I Sveriges Radios 
reportage lyftes det uppenbara: det är endast i de utsatta områdena som det går att 
få tag på en bostad. Begränsningen av EBO i Göteborg och andra kommuner har 
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alltså inte lett till en minskad segregation utan endast till en ännu större 
ekonomisk och social utsatthet för de som är svagast i vårt samhälle. Göteborgs 
stad bör fokusera på att stärka tillgången till bostäder för dessa grupper och arbeta 
aktivt för att bryta segregationen i alla områden. Vi behöver åtgärder som kan lösa 
problemen istället för att förstärka dem.   
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