
Yrkande angående – yrkande från Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om att riva upp beslutet att begränsa 
EBO 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen:  

1. Yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet avslås.  
 

Yrkandet 
 
Vi menar att invandringen till Göteborg, och i synnerhet till stadens segregerade förorter, behöver 
befinna sig på en väsentligt lägre nivå än under det senaste årtiondet. En oproportionellt hög migration 
riskerar leda till att det kommunövergripande integrationsarbetet försvåras och att utsattheten i många 
stadsdelar förvärras. Den okontrollerade inflyttning som sker via EBO-lagen måste betraktas som svår 
för staden att hantera på ett lämpligt sätt. 
 
Till saken hör att kranskommunerna har en migrationsskuld till göteborgarna. Sedan 2010 har 
Göteborg tagit emot nästan fem gånger fler asylsökande via EBO än övriga Göteborgsregionen har 
gjort tillsammans. Under tidsperioden 2010 - 2019 tog Kungsbacka emot knappt 200 asylsökande via 
EBO per 100 000 invånare, medan Göteborg tog emot 1600 per 100 000 invånare under samma 
tidsperiod. Om hänsyn tas till arbetslöshet och social utsatthet blir skillnaden ännu mer markant. De 
ojämlika förhållandena i stadens förorter är delvis ett direkt resultat av Göteborgsregionens ojämlika 
flyktingmottagande. Fördelningen måste förändras.  
 
Göteborg behöver en politik som minskar segregationen – inte ökar den. Då måste alla partier som gör 
anspråk på att bedriva realistisk jämlikhetspolitik våga konstatera att varje asylsökande som väljer att 
bosätta sig någon annanstans än i Göteborgs förorter innebär minskad segregation i just Göteborgs 
förorter. För oss socialdemokrater och demokrater kräver integrationen att invandringen till Göteborg 
minskar och att nyinvandrade mycket skyndsamt stöttas till sysselsättning och studier, vilket i sin tur 
skapar viktiga och integrerande kontaktytor utanför den egna etniska gruppen. Dessa kontakter är 
avgörande för att möjliggöra snabb inlärning av det svenska språket.  
 
De kommunala undantagen från EBO-lagen borde helst ha varit kommunomfattande, som också var 
gällande under lagstiftningens första halvår. En längre och sammanhållen period med undantag hade 
skapat en tydlig incitamentsstruktur, där asylsökande genom ekonomisk ersättning – och ett begränsat 
men likväl betydelsefullt signalvärde – hade uppmuntrats att söka sig till kommuner med fler lediga 
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Yrkande  
2021-02-05 
 

Socialdemokraterna, Demokraterna 
  



bostäder, lägre arbetslöshet, mindre trångboddhet och större integrationsmöjligheter. Att, som 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet, utvärdera implementeringen av en helt ny lagstiftning bara månader 
efter att den implementerats bedömer vi som ett oseriöst förfarande. Om sådan utvärdering ändå ska 
göras menar vi partier att lagen uppenbarligen behöver skärpas ytterligare och den senaste 
lagändringen tas bort för att återigen möjliggöra totalt undantag från EBO-lagen för hela Göteborg. 
Allra mest positivt för Göteborg vore om EBO-lagen avvecklas i sin helhet. Vi väljer därför att avslå 
yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet i sin helhet.  
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Yrkande ang Att riva upp beslutet att 
begränsa EBO. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Yrka avslag på förslaget 
2. Göteborgs stad översänder till Länsstyrelsen i Västra Götaland att yttra sig 

om nytt ställningstagande att samtliga DeSO områden i Göteborgs Stad 
godkänns som Göteborgs Stads förslag på anmälan av områden och 
förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m fl 

3. Göteborgs Stad anmäler till Migrationsverket om att samtliga DeSO-områden 
i Göteborgs Stad ska undantas från asylsökandes egenbosättning.  

 

Yrkandet 
 
Att lagen om eget boende (EBO) inte har haft avsedd effekt stärker bara vår uppfattning 
om att mer behöver göras från kommunalt håll, inte mindre. Här skulle ett kommunalt 
återvandringskansli vara en stor hjälp. Vi sverigedemokrater har i åratal varnat för 
effekterna av massinvandringen. Effekter vi nu tyvärr ser. 
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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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