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Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen:  

1. Avslå yrkandet   

Yrkandet  
Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer och integrationsutmaningen kommer 
under en överskådlig tid vara en av stadens viktigaste. Bristen på bostäder i Göteborg 
bidrar till att fler står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Trångboddheten i vissa 
stadsdelar får stora konsekvenser för såväl etablering som för barns resultat i skolan och 
den långsiktiga integrationen. Alliansen har ett starkt fokus på ökat bostadsbyggande i 
Göteborg, under 2019 färdigställdes nära 4400 bostäder. För att öka integrationen krävs 
det en blandning av olika boendeformer i hela Göteborg. Alla kommuninvånare ska 
behandlas lika enligt kommunallagen. Att särskilt reservera bostäder till nyanlända enligt 
yrkandet anser vi inte är i linje med likabehandlingsprincipen.  

Begränsningen av asylsökandes rätt att bosätta sig i socioekonomiskt eftersatta områden i 
Göteborgs Stad kan på sikt bidra till att minska och motverka segregationen i staden. Alla 
människor som kommer till Göteborg måste ges en chans att bli en del av samhället, en 
snabb etablering på arbetsmarknaden eller genom studier är helt avgörande för att inte 
fastna i utanförskap och bidragsberoende.  
Med hänvisning till ovanstående text kommer vi att yrka avslag på yrkandet.  
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Yttrande angående yrkande angående minska 
segregationen 

 

Yttrandet 
 
Göteborg har sedan 2010 har 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. Utifrån en 
rättvisesynpunkt förbluffar det rödgrönrosa yrkandet; förslaget skulle innebära att 
Göteborg fortsatt tar emot väsentligt fler människor än regionens rika kommuner. De 
ojämlika förhållandena i stadens förorter är delvis ett direkt resultat av regionens ojämlika 
flyktingmottagande. Fördelningen måste förändras. Göteborgs förorter, alla de 
tiotusentals människor som bor i dem, har rätt att kräva en politik som minskar 
segregationen – inte ökar den.  
 
Att reservera ytterligare bostäder inom det kommunala hyresbeståndet framstår dessutom 
som närmast kontraproduktivt. I dagsläget har Göteborg en lång bostadskö, och särskilt 
till prisvärda hyresrätter i de områden som de rödgrönrosa pekar ut i sitt yrkande. 
Socialdemokraternas mening är att staden måste bli mer integrerad, och då måste 
förorternas – eller utvecklingsområdenas – nuvarande invånare ha chansen att flytta till 
just de lägenheter som de rödgrönrosa vill reservera bort åt nyligen inflyttade. Att skapa 
denna sorts särlösning, utöver de lösningar som redan finns på plats för de nyanlända som 
anvisas till Göteborg, skulle väsentligt försämra förutsättningarna för socioekonomiskt 
utsatta göteborgare att flytta inom sin egen stad, och inom det kommunala 
hyresbeståndet.  
 
De rödgrönrosa lyfter samma kritik som Socialdemokraterna mot förslag om att undanta 
delar av Göteborg från EBO – risken för svarthandel med adresser är stor. Vi uppmanar 
därför partierna att, när ärendet når kommunfullmäktige, stötta det socialdemokratiska 
förslaget om att undanta samtliga Deso-områden inom Göteborgs Stad från EBO. Det 
vore en verklig insats för att minska segregationen, bekämpa trångboddheten och öka 
jämlikheten i flyktingmottagandet. Förslaget från de rödgrönrosa riskerar att uppnå 
motsatt effekt, och vi yrkar därför avslag.  

Kommunstyrelsen 

  
  
  

Yrkande  
2020-03-25 
 

Socialdemokraterna 
  



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 

  

   

Yrkande angående – minska segregationen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen inleder samtal med Migrationsverket samt erbjuder lägenheter för 

att etablera integrerade anläggningsboenden för asylsökande i Deso-områden som ej 

anses utsatta.  

2. Framtiden AB och dess dotterbolag uppdras att reservera bostäder till nyanlända i 

Deso-områden som AB Framtiden klassar som ej utvecklingsområden . 

 

Yrkandet 
Genom en förändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) som 

trädde i kraft 1 jan 2020 ges kommuner möjlighet att undanta vissa områden för 

asylsökande att bosätta sig i. Förändringen innebär också att asylsökande som flyttar till 

eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte får 

rätt till dagersättning, under förutsättning att kommunen anmält området till 

Migrationsverket. Syftet med förslaget är att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att 

bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de 

negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. Vi i 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ tror att andra mer effektiva åtgärder 

mot segregationen behöver komma på plats.  

Göteborg är en segregerad stad, och idag finns många av allmännyttans bostäder i de mer 

socioekonomiskt utsatta områdena av staden. Det finns knappast några hyresrätter i 

områden där det generellt mest bor höginkomsttagare och på så vis förstärks och 

reproduceras segregationen. 

Integration är en ömsesidig process och det är problematiskt att så många 

socioekonomiskt starka kommuner väljer bort att bygga hyresrätter och inte heller vill ta 

sitt medmänskliga ansvar i en krigsdrabbad värld. Vi är stolta över att Göteborg tar sin 

del av ansvaret och är kreativa och konstruktiva i att minska segregationen.I brist på 

annan trygghet söker sig många asylsökande till landsmän eller släktingar. Det är en 

naturlig reaktion, men det leder ofta till trångboddhet vilket är dåligt för alla. Det är också 

rimligt att tro att den som redan bor i Göteborg gärna vill hjälpa och stötta sin släkting 

eller vän som är ny i landet. Det finns dock en stor risk att en enskild kan ha svårt att säga 

nej till en släkting eller vän som behöver någonstans att bo, och en ofrivillig trångboddhet 

ökar. Vi som stad måste erbjuda bra boendelösningar för asylsökande och nyanlända i 

socioekonomiskt starkare områden om vi på riktigt vill bryta segregationen och de 

problem som EBO ibland har förstärkt. Genom att begränsa EBO kommer det tyvärr inte 

uppstå boendemöjligheter i mer välbeställda kommuner eller stadsdelar i Göteborg bara 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2020-03-18 

 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 

  

 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 

   

   

för att de asylsökande mister sin dagersättning. Att välja anläggningsboende är heller inte 

möjligt för den som önskar bo nästa släkt eller annat kontaktnät i Göteborg eftersom 

anläggningboende saknas här. Istället riskerar vi att få en ännu mer utbredd marknad med 

så kallade köpta adresser, där människor köper sig möjligheter att skriva sig på adresser i 

Majorna, för att sedan kunna bo kvar i Biskopsgården. Detta måste undvikas. 

Att asylsökande och nyanlända väljer boendeformen EBO beror delvis på brister i de 

andra boendealternativ som erbjuds, till exempel möjligheter att finna en bostad i andra 

områden i Göteborg. EBO är billigt och enkelt för kommunen, men är ofta inte den bästa 

lösningen för varken den enskilde eller för staden. Anläggningsboenden (ABO) är ofta 

belägna utanför städerna, även dessa ganska trångbodda och ger ofta dåliga 

förutsättningar för integration och saknas i dagsläget helt i Göteborg. Om asyltiden varit 

kort och sedan följdes av ett bra boendealternativ vid kommunplacering hade det varit en 

sak. Men när asyltiden kan vara så lång som upp till fyra år, då måste vi kunna erbjuda 

vettiga boende- och integrationslösningar från dag ett. Det är speciellt viktigt för barn och 

barnfamiljer som söker asyl. Därför måste vi i samverkan med migrationsverket jobba för 

att inrätta ABO i Göteborg insprängt runt om i staden. Detta skulle vara ett realistiskt 

alternativ till EBO som skulle stärka integrationen.   

Migrationsverket beskriver på sin hemsida hur de förbereder sig för ett mindre antal 

asylsökande genom att avveckla verksamhet. Det innebär att för en familj som bor på en 

anläggning, eller lägenhet kan tvingas flytta flera gånger då denna lägges ned vilket 

påverkar skolgång och arbetsmöjligheter negativt. Det är ingen situation vi önskar i 

Göteborg. Vi önskar istället se att en familj kan erbjudas ett boende under asyltiden som 

sedan allra helst kan bli ett permanent kontrakt vid uppehållstillstånd. Detta skulle vara en 

verklig insats för integration och att tillåta de nyanlända att fokusera på att bygga upp sitt 

nya liv i Göteborg.  
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