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En bostads- och etableringspolitik för minskad segregation  
Varje boråsare ska ha möjlighet att skapa sig ett självständigt liv och stå på egna ben. För att det ska 

vara möjligt måste det utanförskap som finns i ett antal stadsdelar i Borås brytas. I det arbetet spelar 

bostadspolitiken och det nya möjliga undantagen från EBO-lagstiftningen en viktig roll.  

I november röstade riksdagen för att möjliggöra för 32 kommuner att peka ut områden som ska 

undantas från EBO-lagen, Lagen om eget boende, som innebar att asylsökande kan ordna boende på 

egen hand, till exempel hos vänner eller släkt, i stället för att bo på Migrationsverkets 

anläggningsboenden, utan att förlora rätten till stöd från det offentliga. 

EBO-lagstiftning har på sätt varit lovvärd och inneburit en större valfrihet och trygghet för den 

enskilda asylsökande. Samtidigt har EBO-lagstiftningen varit en viktig bidragande orsak till den ökade 

segregationen i ett antal områden i vår stad, liksom i resten av landet. Alltfler utrikes födda har blivit 

långvarigt bosatta i områden med allt färre inrikes födda, vilket skapat allt större hinder för att bli en 

del av det svenska samhället.  

Borås tillhör de kommuner som givits möjlighet att peka ut områden som ska undantas från EBO. 

Asylsökande som väljer att bosätta sig i utpekade områden förlorar rätten till dagersättning, vilket 

ger klara incitament att bosätta sig i andra områden. Därigenom uppnås en större grad av 

integration.  

I svar på initiativärende från Moderaterna och Kristdemokraterna om att peka ut områden som ska 

undantas från EBO i Arbetslivsnämnden (28/1) anges Norrby, Hässleholmen och Hulta som lämpliga 

områden. Därutöver anges att beslut behöver tas av Kommunstyrelsen på grund av frågans 

strategiska karaktär.  

Varje boråsare ska ha möjlighet att skapa sig ett självständigt liv och stå på egna ben. Det 

utanförskap som finns i ett antal stadsdelar i Borås måste brytas. Därför bör Borås Stad ta den 

möjlighet som den nya lagstiftningen erbjuder och peka ut områden som ska undantas från Lagen om 

eget boende, EBO.  

Kommunstyrelsen föreslås  

Fastställa att Norrby, Hulta och Hässleholmen ska undantas från Lagen om eget boende, EBO.  

Ge Stadsledningskansliet uppdrag att översända Kommunstyrelsens beslut till Migrationsverket. 
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