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Göteborgs stad

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Yttrande över Göteborgs stads förslag till 
områdesbegränsningar av eget boende för asylsökande

Beslut
Länsstyrelsen har inga invändningar mot det förslag som 
Stadsledningskontoret tagit fram i tjänsteutlåtandet Anmälan av områden i 
Göteborgs Stad som ska begränsas från asylsökandes egenbosättning, 
diarienummer 1157/19.

Länsstyrelsen invänder mot att Göteborgs stad anmäler andra DeSO-
områden till Migrationsverkets förteckning än de som ingår i 
Stadsledningskontorets förslag. I bilaga till yttrandet finns en förteckning 
över de områden som Länsstyrelsen invänder emot att kommunen anmäler 
till Migrationsverket.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli är samtliga DeSO-områden i Göteborgs stad upptagna i 
Migrationsverkets förteckning över områden som ska undantas från 
asylsökandes egenbosättning. I och med förändringar i förordning 
(1994:361) kommer dessa områdesbegränsningar att upphöra att gälla 2020-
12-31. Kommunen behöver därför inkomma med en ny anmälan av 
områden till Migrationsverket, över vilken Länsstyrelsen ska ha yttrat sig. 
Kommunens anmälan ska ha inkommit till Migrationsverket innan 2020-10-
19 för att vara giltig från 2021-01-01.
Göteborgs stad har den 30 september inkommit med en begäran om att 
Länsstyrelsen ska yttra sig över de olika förslag till områdesbegränsningar 
som kommunstyrelsen har att ta ställning till. Länsstyrelsen har fått in 
följande handlingar som underlag för yttrandet:

 Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande diarienummer 1157/19, 
Anmälan av områden i Göteborgs Stad som ska begränsas från 
asylsökandes egenbosättning

 Yrkanden till kommunstyrelsen från Demokraterna, 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, vilka föreslår 
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kommunstyrelsen att besluta om att anmäla Göteborgs stads samtliga 
DeSO-områden till Migrationsverkets förteckning över områden att 
undanta från asylsökandes egenbosättning. 

Utöver dessa handlingar har Länsstyrelsen också begärt kompletterande 
material från Göteborgs stad, som visar på hur stadsledningskontorets 
förslag har tagits fram. Underlaget innehåller statistik på DeSO-
områdesnivå när det finns tillgängligt, och på primärområdesnivå för vissa 
variabler så som valdeltagande och trångboddhet. Stadsledningskontorets 
förslag utgår ifrån bedömningar av områden utifrån följande statistiska 
underlag.

 Andelen förvärvsarbetande 
 Andelen mottagare av försörjningsstöd 
 Andelen niondeklassare som går ut grundskolan och saknar 

behörighet till gymnasiets yrkesprogram 
 Andelen med endast grundskoleutbildning 
 Andelen som invandrat till Sverige för mindre än fem år sedan 
 Andelen barn med utländsk bakgrund 
 Valdeltagande
 Andelen i extrem trångboddhet 

I urvalet av föreslagna områden har Stadsledningskontoret också tagit del av 
statistik från Migrationsverket över antal asylsökande per 
postnummerområde. De DeSO-områden som kommunen föreslagit att 
anmäla omfattar också de områden som Polisen har definierat som särskilt 
utsatta.

Länsstyrelsen har i sin bedömning av kommunens olika förslag till 
områdesbegränsningar också använt sig av ett statistiskt underlag från 
Delegationen mot segregation (Delmos), vilket delats med kommunen inför 
Länsstyrelsens yttrande. Underlaget delar in kommunen i DeSO-områden 
med socioekonomiska utmaningar och områden med goda socioekonomiska 
förutsättningar, samt övriga områden, vilka inte kan sägas ha vare sig 
utmaningar eller goda förutsättningar. Indelningen utgår ifrån statistik över 
förvärvsarbetande, lågutbildade, långtidsarbetslösa, personer med 
försörjningsstöd och personer som varken arbetar eller studerar.  

Synpunkter och kommentarer
Bestämmelserna i förordning (1994:361) syftar till att asylsökande ska välja 
att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart 
mottagande. Av 7 b § förordning (1994:361) framgår att vissa sociala och 
ekonomiska förhållanden särskilt ska beaktas i urvalet av områden att 
undanta från asylsökandes eget boende. Av bestämmelserna och deras 
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förarbeten står också klart att begränsningen av asylsökandes 
egenbosättning inte bör omfatta fler områden än nödvändigt. 

Länsstyrelsens roll enligt förordning (1994:361) är att yttra sig över de 
områden som kommunen har för avsikt att anmäla till Migrationsverket, och 
invända mot att ett område anmäls om det står klart att det inte är motiverat i 
enlighet med bestämmelserna. 

Göteborgs stad är uppdelad i 306 DeSO-områden. Stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande föreslår att 100 av dessa områden ska anmälas till 
Migrationsverket och undantas från asylsökandes egenbosättning. 
Yrkandena från Demokraterna, Socialdemokraterna och 
Sverigedemokraterna föreslår att samtliga 306 områden anmäls. Enligt 
Delmos har 66 DeSO-områden i Göteborg sociala och ekonomiska 
utmaningar. 

Stadsledningskontorets förslag till områden att anmäla utgår ifrån statistik 
över de faktorer som särskilt ska beaktas enligt förordningen. Därutöver 
väger förslaget också in vissa övriga faktorer som stadsledningskontoret 
bedömer är indikatorer på ett områdes socioekonomiska status, vilket är i 
enlighet med bestämmelserna. De områden förslaget omfattar är utvalda då 
de avviker negativt från kommungenomsnittet eller andra gränsvärden i en 
eller flera av de faktorer som stadsledningskontoret har valt att beakta. 65 av 
områdena är också upptagna på Delmos förteckning över områden med 
socioekonomiska utmaningar. 
Stadsledningskontoret har begränsat sitt urval av områden genom att inte 
föreslå områden som avviker negativt på grund av skäl som inte har att göra 
med socioekonomisk utsatthet. Det rör sig exempelvis om områden med 
flera studentboenden. 

Länsstyrelsen anser att stadsledningskontorets förslag till områden att 
anmäla är motiverat utifrån gällande bestämmelser. Länsstyrelsen invänder 
därför inte mot stadsledningskontorets förslag. 

Utifrån de underlag som ligger till grund för detta yttrande kan 
Länsstyrelsen inte se att det finns skäl att anmäla fler områden än de som 
stadsledningskontoret föreslår. Länsstyrelsen kan istället konstatera att flera 
områden i kommunen har goda sociala och ekonomiska förutsättningar, 
vilket så som bestämmelserna är utformade innebär att de inte bör omfattas 
av begränsningarna av asylsökandes eget boende. Länsstyrelsen invänder 
därför mot att Göteborgs stad anmäler de DeSO-områden som inte omfattas 
av stadsledningskontorets förslag till Migrationsverket.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har en 
asylsökande inte rätt till dagersättning eller särskilt bidrag om han eller hon på 
egen hand ordnar bostad och bostaden ligger i en del av en kommun som vid 
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inflyttningen och under den tid den asylsökande bor i den anses ha sociala och 
ekonomiska utmaningar enligt gällande föreskrifter. 

Enligt förordningen (1994:361) får de kommuner som anges i bilaga 1 till 
förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt 
eftersatta områden anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av 
kommunen ska anges i den förteckning som Migrationsverket ska hålla 
tillgänglig. 

Enligt 7 b § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. ska 
de sociala och ekonomiska förhållandena i kommundelen beaktas vid 
bedömningen av om det är motiverat att anmäla en del av kommunen, och 
särskilt graden av arbetslöshet, sysselsättningsgraden, andelen mottagare av 
försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet. Innan en 
kommun gör en anmälan ska kommunen inhämta ett yttrande från länsstyrelsen 
över den eller de delar av kommunen som kommunen avser anmäla. Om 
länsstyrelsen anser att det står klart att det inte är motiverat att en viss del av 
kommunen anmäls, ska länsstyrelsen invända mot det i yttrandet. En anmälan 
får inte avse en sådan del av kommunen som omfattas av en invändning. 
Länsstyrelsens yttrande ska bifogas anmälan. 

Enligt 2 § Migrationsverkets föreskrift om förteckning över kommundelar som 
ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar ska kommunen i anmälan 
ange vilket eller vilka DeSO inom kommunen som anmälan avser. Ett DeSO 
anges i anmälan genom dess unika kod. En sådan del av en kommun som ska 
anses ha sociala och ekonomiska utmaningar i den mening som avses i 10 a § 
första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska vara 
avgränsad till och motsvaras av ett DeSO.  

Enligt 11 a § i förordningen (1994:361) om mottagandet av asylsökande m.fl. 
får länsstyrelsens ställningstagande i ett yttrande enligt 7 b § andra stycket inte 
överklagas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Länsöverdirektör Lisbeth Schultze med 
integrationsutvecklare Love Lundin som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också analytiker Oskar Johansson och enhetschef Pia Falck 
medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Bilaga till yttrande.
Länsstyrelsen invänder mot att följande DeSO-områden anmäls till 
Migrationsverkets förteckning. 

1480A0010 1480C1490 1480C1920 1480C2320 1480C2800 1480C3920
1480A0020 1480C1500 1480C1930 1480C2330 1480C2810 1480C3980
1480A0030 1480C1510 1480C1940 1480C2340 1480C2830 1480C1660
1480A0040 1480C1520 1480C1950 1480C2350 1480C2840 1480C2620
1480A0050 1480C1530 1480C1960 1480C2360 1480C2860 1480C1740
1480B2010 1480C1540 1480C1970 1480C2370 1480C2870 1480C1570
1480C1010 1480C1550 1480C1980 1480C2380 1480C2880
1480C1020 1480C1560 1480C1990 1480C2390 1480C2910
1480C1030 1480C1580 1480C2000 1480C2400 1480C2920
1480C1040 1480C1590 1480C2010 1480C2410 1480C2980
1480C1050 1480C1600 1480C2020 1480C2420 1480C3010
1480C1060 1480C1610 1480C2030 1480C2430 1480C3030
1480C1070 1480C1620 1480C2040 1480C2440 1480C3100
1480C1080 1480C1630 1480C2050 1480C2450 1480C3110
1480C1090 1480C1640 1480C2060 1480C2460 1480C3150
1480C1100 1480C1650 1480C2070 1480C2470 1480C3170
1480C1120 1480C1670 1480C2080 1480C2480 1480C3180
1480C1130 1480C1680 1480C2090 1480C2490 1480C3190
1480C1140 1480C1690 1480C2100 1480C2500 1480C3200
1480C1150 1480C1700 1480C2110 1480C2510 1480C3240
1480C1160 1480C1710 1480C2120 1480C2520 1480C3250
1480C1180 1480C1720 1480C2130 1480C2530 1480C3260
1480C1190 1480C1750 1480C2140 1480C2540 1480C3330
1480C1200 1480C1760 1480C2150 1480C2550 1480C3340
1480C1260 1480C1770 1480C2160 1480C2560 1480C3360
1480C1290 1480C1780 1480C2170 1480C2570 1480C3420
1480C1320 1480C1790 1480C2180 1480C2580 1480C3470
1480C1330 1480C1800 1480C2190 1480C2590 1480C3490
1480C1360 1480C1810 1480C2200 1480C2600 1480C3520
1480C1380 1480C1820 1480C2210 1480C2610 1480C3590
1480C1390 1480C1830 1480C2220 1480C2640 1480C3620
1480C1400 1480C1830 1480C2230 1480C2650 1480C3630
1480C1410 1480C1840 1480C2240 1480C2670 1480C3720
1480C1420 1480C1850 1480C2250 1480C2680 1480C3740
1480C1430 1480C1860 1480C2260 1480C2720 1480C3780
1480C1440 1480C1870 1480C2270 1480C2730 1480C3800
1480C1450 1480C1880 1480C2280 1480C2740 1480C3810
1480C1460 1480C1890 1480C2290 1480C2760 1480C3820
1480C1470 1480C1900 1480C2300 1480C2770 1480C3840
1480C1480 1480C1910 1480C2310 1480C2790 1480C3850
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