
Yttrande angående - yrkande angående 
säkerställande att en förnyad anmälan i god tid 
inlämnas till Migrationsverket om att hela Göteborgs 
kommun ska undantas från asylsökandes 
möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget 
boende 
 

Yttrandet 
 
Socialdemokraternas hållning är att EBO-lagen bör avskaffas i sin helhet och ersättas med ett system 
som minskar boendesegregationen i utsatta områden, premierar en jämlik fördelning över landet och 
minskar pressen på storstadskommuner som Göteborg. Genom att det socialdemokratiska yrkandet om 
att undanta hela staden från EBO-lagen vann gehör i kommunfullmäktige har ett första steg tagits i 
denna riktning - incitamentet för asylsökande att flytta till Göteborg har minskat. Vi menar att staden 
som helhet, och stadens förorter i synnerhet, skulle tjäna på att sedan tidigare anmälda områden 
fortsatt är undantagna från EBO-lagen. 
 
Socialdemokraterna är djupt kritiska mot den lagändring som snabbt drivits igenom Sveriges riksdag 
efter krav från de liberala partierna Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Lagändringen medför 
dessutom att områdesanmälan måste göras igen. Precis som inför det förra beslutet kommer 
Socialdemokraterna att invänta ett färdigberett tjänsteutlåtande innan vi lägger fram vårt yrkande. 
Även Sverigedemokraterna har att följa ordinarie gång för ärenden av denna karaktär. Vi avser därför 
avslå det sverigedemokratiska yrkandet med hänvisning till den tjänstemannaberedning som pågår.  
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Yttrande 
Regeringen beslutade 2020-07-17 om en förändring i förordningen (1994:361) om 
mottagande av asylsökande med flera. Förändringen i förordningen innebär att 
Länsstyrelsen har möjlighet att hindra att ett område anmäls, om Länsstyrelsen anser att 
områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan. Förändringen 
träder i kraft 2020-08-15. Anmälningar som gjorts till Migrationsverket innan 
ikraftträdandet av förändringen, upphör att gälla 2020-12-31.  
 
Stadsledningskontoret söker i nuläget dialog med Länsstyrelsen och planerar att 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på områden som skall undantas, enligt 
förordningen (1994:361), under tidig höst. Det pågår redan ett arbete på 
stadsledningskontoret för att bereda ett ärende till kommunstyrelsen och behövs således 
ingen säkerställning.  
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Yrkande angående – Säkerställande att en förnyad 
anmälan i god tid inlämnas till Migrationsverket om att hela 
Göteborgs kommun ska undantas från asylsökandes 
möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende. 
 

Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige: 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att en förnyad 
anmälan i god tid inlämnas till Migrationsverket om att hela 
Göteborgs kommun ska undantas från asylsökandes möjligheter att 
få dagsersättning för att bo i eget boende enligt 10 a § lag 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
 

 

Yrkandet 
Den begränsning av hela staden som är anmäld till Migrationsverket kommer att 
gälla mellan den 1 juli och den 31 december. En ny anmälan måste göras i tid för 
att begränsning ska gälla fr o m den 1 januari 2021.  

Om kommunfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut, men inte hinner det i tid för 
att göra en anmälan till Migrationsverket, riskerar staden att inte kunna anmäla 
några områden alls varpå det kommer att finnas en ny möjlighet först året efter. 

Situationen i Göteborgs stad Göteborgs stad har under många år haft ett högt 
mottagande av asylsökande och EBO-lagstiftningen har lett till trångboddhet och 
bristande integration då nyanlända valt att söka sig till kommuner där det redan 
bor många invandrare. Stadens socioekonomiska situation är mycket hårt 
ansträngd, det finns inte rimliga förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande. 

Vi Sverigedemokrater yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att i god tid 
säkerställa att en förnyad anmälan inlämnas till Migrationsverket. 
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