Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

§ 31

2022-01-25

Undanta kommunen från EBO-lagen (lag om eget
boende), svar på motion (SD)

Dnr KS 2021-367
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-01.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD), Jonas Andersson (SD) och Jörgen Ring (SD) föreslår i
motion daterad 2021-04-01 att kommunfullmäktige beslutar


Att verka för att undanta hela Linköpings kommun från EBOlagen.

Riksdagen beslutade i november 2019 att anta lagförslag om att asylsökande
som flyttar till och bor i eget boende i vissa områden med socioekonomiska
utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Regeringen
beslutade även om förordningsändringar med kompletterande regler om vilka
områden som ska omfattas.
32 kommuner i Sverige har möjlighet att anmäla till Migrationsverket att en
eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. En sådan anmälan
ska föregås av samråd med länsstyrelsen om vilka områden som ska anmälas.
Linköpings kommun omfattas av denna möjlighet. Dessa nya regler trädde i
kraft den 1 januari 2020, men begränsningen av rätten till dagersättning fick
dock effekt i samband med att förteckningen över vilka områden som omfattas
började gälla den 1 juli 2020. Linköpings kommun har inte använt denna
möjlighet.
Motionen föreslås avslås med hänvisning till att det inte är möjligt att undanta
hela kommunen från den så kallade EBO-lagen utan det är endast en del eller
delar av en kommun som avses i förordningen. Allians för Linköping anser inte
heller att möjligheten att undanta vissa bostadsområden från EBO är lösningen
på problemen med segregation och otrygghet, utan att det endast kommer att
leda till en ökad problematik med svartkontrakt och olovlig
andrahandsuthyrning. Hänvisning sker även till det interpellationssvar som
lämnades enligt KF 2020-02-25, § 54.
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-14, § 390
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-01-25
1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte är möjligt att undanta hela
kommunen från den så kallade EBO-lagen.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-03-01.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-14, § 390
Tjänsteskrivelse – Undanta kommunen från EBO-lagen (lag om eget boende),
svar på motion (SD), 2021-11-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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