
 

Riv upp EBO lagen 

 

Ebo-lagstiftningen (Lagen om eget boende) infördes av en borgerlig regering i mitten av 1990-
talet. Lagen innebär att en asylsökande kan välja att ordna sitt boende på egen hand, till exempel 
hos vänner eller släkt, istället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden och detta utan 
att förlora sitt bidrag i form av dagersättning. Många asylsökande kom därför att hamna i det som 
idag kallas utsatta områden. Med Ebo kom social utsatthet, trångboddhet, svarthandel med 
lägenheter och segregationen ökade. Migration under senare år, i kombination med en illa 
fungerande bostadsmarknad, har ytterligare förvärrat segregationen.  

Nyligen tog riksdagen beslut om att förändra Ebo i enlighet med ett förslag i 
Januariöverenskommelsen mellan S, MP, L och C. Nyanlända som väljer att bosätta sig i socialt 
utsatta områden kommer att förlora sin dagsersättning. De ska i stället uppmuntras att bo kvar på 
asylboenden tills (och om) de får uppehållstillstånd och blir då i stället anvisade till en specifik 
kommun. Människor som söker sig till Sverige kommer även fortsättningsvis att vilja bo hos sina 
landsmän och släktingar. För även om ändringen i Ebo är välkommen, är det ingen självklarhet att 
man väljer bort släkten även om man samtidigt förlorar dagersättning. Situationen i vissa 
kommuner är idag ohållbar. Parallella samhällen växer fram. Många människor som bor i socialt 
utsatta områden lär sig inte svenska språket och lever utanför det svenska samhället.  

Ebo-lagen har förstärkt segregationen och försvårat integrationen. Jag arbetade själv som 
flyktingsekreterare under 1990-talet då Sverige tog emot många flyktingar från det forna 
Jugoslavien. Det var innan Ebo-lagen infördes och nyanlända placerades i flyktinganläggningar 
över hela Sverige. Det systemet fungerade väl och kontakten med lokalbefolkningen gjorde det 
lättare för många att komma in i det svenska samhället. Att människor integreras i samhället ökar 
i längden deras frihet. Att leva i trångboddhet, utanförskap och social misär gör det inte. Varför 
ska vi ha kvar en lagstiftning som är en av de främsta anledningarna till de växande 
parallellsamhällena? Varför inte istället riva upp Ebo helt?   

Yrkande: 

1. EBO-lagen rivs upp i sin helhet. 

Motionär(er): S-kvinnor Stockholm 

 


