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Yrkande angående yrkande att riva upp 
beslutet att begränsa EBO 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och 

bolag samt privat aktörer, skyndsamt ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att 

hantera bostadsbehovet för ukrainska skyddssökande inom de 20 primärområden 

i staden med lägst andel utrikesfödda invånare. Fastighetsnämnden ska i arbetet 

beakta möjligheten att konvertera befintliga fastigheter till boende, anläggande av 

irreguljära boendelösningar och bostadsförmedling i samarbete med 

civilsamhälle, ideella organisationer och näringsliv.  

 

I kommunstyrelsen: 

 
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, utifrån den kunskapsinhämtning som 

skett inom ramen för det stadenövergripande arbetet med Jämlik stad, återkomma 

till kommunstyrelsen med en presentation av hur segregationen och de 

socioekonomiska skillnaderna mellan olika stadsdelar ser ut och vilka praktiska 

konsekvenser detta har för invånare i olika delar av staden. 

3. Yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet avslås.  

 

Yrkande 

 

De ukrainska kvinnor och barn som nu flyr för sina liv undan Rysslands folkrättsvidriga 

angreppskrig är i stort behov av skydd och trygghet. Precis som statsministern och 

regeringen vid flera tillfällen har gett uttryck för är det självklart att alla demokratiska 

europeiska länder måste vara med och ta sitt ansvar under denna humanitära katastrof och 

erbjuda en fristad för de, framförallt, kvinnor och barn som tvingas fly undan den ryska 

aggressionen. För att mottagandet ska fungera bra och för att de flyende ska få drägliga 

villkor är det helt nödvändigt att alla länder är med och bidrar solidariskt. Men misstagen 

från den senaste flyktingkrisen får inte upprepas; det går inte att, över en natt och i ett 

mycket litet antal kommuner, skapa de socialsekreterare, lärare, bostäder eller vårdplatser 

som behövs för att flyktingarna ska få ett värdigt mottagande.  
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Folkvalda förväntas kunna axla flera ansvar samtidigt. Ett kaotiskt flyktingmottagande, 

utan kontroll eller planering, riskerar att leda till förvärrad segregation och en sämre tid i 

Sverige för de ukrainska kvinnor och barn som förtjänar vårt stöd. För att undvika detta är 

det avgörande att alla kommuner, särskilt de välmående kranskommunerna, måste vara 

med och erbjuda uppehälle åt de flyende. Fördelningen måste vara rättvis och ge de 

ukrainska flyktingarna bästa möjliga tid i Sverige. Men även Göteborg, som på 

kommunal nivå tog ett oproportionerligt stort ansvar, har en liknande läxa att göra. Under 

den förra krisen tilläts en alltför stor del av ansträngningarna bäras av de mest socialt och 

ekonomiskt pressade stadsdelarna, av de mest socialt och ekonomiskt pressade skolorna, 

av de mest socialt och ekonomiskt pressade välfärdsverksamheterna. Det vore orimligt 

och skadligt att även denna gång upprepa detta misstag, vilket riskerar bli konsekvensen 

av Vänsterpartiets och Miljöpartiets yrkande. Hammarkullen, Lövgärdet, Bergsjön och 

Tynnered kan inte bära hela Göteborgs ansvar och stå ensamma i solidaritet med de 

ukrainska flyktingarna. EU:s massflyktsdirektiv säkerställer rätten till uppehålls- och 

arbetstillstånd samt möjlighet till skolgång för barnen och ekonomiskt bistånd för de 

ukrainska flyktingarna. Frågan om dagersättning som var aktuell i ärendet om 

begränsning av EBO är följaktligen inte aktuell i detta fall. 

 

Socialdemokraterna menar att det är hög tid att de mest välmående stadsdelarna tar sitt 

ansvar för flyktingmottagandet. Här finns gott om plats, stor vilja från civilsamhället och 

privata individer samt goda materiella förutsättningar att ta hand om de ukrainska kvinnor 

och barn som flyr kriget. Vi socialdemokrater vill därför ge fastighetsnämnden i uppdrag 

att ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att hantera bostadsbehovet för ukrainska 

skyddssökande inom de 20 primärområden som har lägst andel utrikesfödda invånare. I 

dessa 20 primärområden bor idag strax över 100.000 invånare och den genomsnittliga 

inkomsten är nära 450.000kr - men endast runt 10 procent är utrikesfödda. Områdena 

måste därmed betraktas som synnerligen väl lämpade att bidra till mottagandet av 

ukrainska flyktingar, och detta utan att segregation eller utsatthet förvärras på samma sätt 

som riskerar ske om de utsatta och särskilt utsatta områdena – återigen – ska bära det 

stora ansvaret.  

 

Rent konkret skulle detta handla om Billdal, Björlanda, Bratthammar, Fiskebäck, 

Grimmered, Hagen, Hjuvik, Hovås, Härlanda, Kärralund, Långedrag, Nolered, Näset, 

Redbergslid, Skår, Säve, Södra Skärgården, Utby, Önnered och Överås. De 

socioekonomiska skillnaderna gentemot de stadsdelar som har stått för en stor del av 

mottagandet under senare år är skriande avseende såväl medelinkomst som 

medellivslängd, utbildningsnivå och skolresultat. Politiska förslag och offentliga 

uttalanden från stora delar av kommunstyrelsen har - under de senaste dagarna - uppvisat 

en påfallande brist på förståelse till varför det är rimligare att dessa primärområden, 

istället för de av polisen utsatta och särskilt utsatta områdena, ska ta ett större ansvar än 

tidigare. För att kunskapshöja kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i hur 

segregationen och de socioekonomiska skillnaderna ser ut mellan olika stadsdelar och 

vilka praktiska konsekvenser detta har för invånarna i olika delar av staden – och skulle 

få för de ukrainska kvinnor och barn som behöver hjälp nu- vill vi också ge 

stadsledningskontoret i uppdrag att, utifrån den kunskapsinhämtning som skett inom 

ramen för det stadenövergripande arbetet med Jämlik stad, återkomma till 

kommunstyrelsen med en presentation av detta. 
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Yrkande angående – att riva upp beslutet att 
begränsa EBO 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktiges beslut om att begränsa Lagen om eget boende (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 DeSo-områden som idag inte är undantagna från 
egenbosättning.  
 

Yrkandet  
Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har konsekvent varit emot 
begränsningar av asylsökandes rättighet att själv få välja var de vill bo. I en situation där 
krig återigen tvingar många på flykt så står vi fortsatt för att flyktingar ska ha samma 
självklara rätt som övriga invånare att själva välja var de vill bo. Göteborgs stad kommer 
högst sannolikt under den närmaste tiden att behöva bistå med boenden till 
skyddsbehövande. I akuta lägen behöver alla möjligheter till boenden och bostäder 
möjliggöras. Privatpersoner över hela Göteborg öppnar sina hem för flyktingar, då ska 
dessa också kunna söka asyl och motta dagersättning från Migrationsverket oavsett var i 
Göteborg de blir välkomnade.  

För många asylsökande är Migrationsverkets anläggningsboenden inte ett alternativ om 
man ska ha en chans till integration. Boendena ligger oftast otillgängligt 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.  
Bostäder är en bristvara i vår stad, och det är i många fall endast i de utsatta områdena 
som det går att få tag på en egen bostad. Begränsningen av Lagen om eget boende (EBO) 
i Göteborg och andra kommuner har inte lett till en minskad segregation utan endast till 
en ännu större ekonomisk och social utsatthet för de som är svagast i vårt samhälle. Vi 
rödgrönrosa partier kan inte tolerera att ekonomiska ersättningar dras in för ytterligare en 
grupp flyktingar som söker sin fristad i Göteborg. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
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Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
  
Nytt ärende 
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