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Yttrande angående – Begränsning av 
asylsökandes möjligheter till eget boende i 
vissa områden 

 

Syftet med de nya EBO-reglerna är att göra det möjligt för ett 30-tal kommuner 

att undanta områden som har utmaningar. Göteborg är en av Sveriges mest 

segregerade städer och har en stor integrationsskuld att beta av.  

I propositionen och promemorian framgår det tydligt att en kommun förutsätts att 

enbart anmäla stadsdelar som har sociala eller ekonomiska utmaningar. DeSo-

områden som inte uppfyller de kriterierna ska alltså inte ingå på den listan över 

områden som skickas in till migrationsverket. Om hela kommunen anmäls så 

innebär det att staden förlorar möjligheten till att kunna undanta några områden 

alls, vilket innebär att de områden som Stadsledningskontoret föreslagit inte kan 

undantas. Det skulle vara djupt olyckligt.  

Alla människor som kommer till Göteborg måste ges en chans att bli en del av 

samhället och komma i jobb eller studier istället för att fastna i utanförskap och 

bidragsberoende. Med de nya EBO-reglerna ges Göteborg möjligheten att bättre 

fördela asylsökande och motverka segregation i staden.   

Därför menar vi att Stadsledningskontorets förslag ska skickas in till 

Migrationsverket.  
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Yrkande angående – Begränsning av 
asylsökandes möjlighet till eget boende i 
vissa områden  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Att avslå stadsledningskontorets förslag till beslut 
 

Yrkandet 
Genom en förändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) som 
trädde i kraft 1 jan 2020 ges kommuner möjlighet att undanta vissa områden för 
asylsökande att bosätta sig i. Förändringen innebär också att asylsökande som flyttar till 
eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte får 
rätt till dagersättning, under förutsättning att kommunen anmält området till 
Migrationsverket. Syftet med förslaget är att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att 
bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de 
negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. 

Göteborg är en segregerad stad, och idag finns många av allmännyttans bostäder i de mer 
socioekonomiskt utsatta områdena av staden. Det är svårt att hitta hyresrätter med lite 
billigare hyra i de delar av staden där mer välbeställda människor bor. Vi har en skriande 
bostadsbrist trots att det nu byggs som aldrig förr i Göteborg. Vi behöver fortsatt ha ett 
högt tempo i att bygga bort bostadsbristen och framför allt satsa på billiga hyresrätter. I 
Göteborg syns det också tydligt i de olika stadsdelarna att det är svårt att bygga 
hyresrätter i områden där det generellt mest bor höginkomsttagare. På så vis förstärks och 
reproduceras segregationen. 

Integration är en ömsesidig process och det är beklämmande att så många 
socioekonomiskt starka kommuner väljer bort att bygga hyresrätter och inte heller vill ta 
sitt medmänskliga ansvar i en krigsdrabbad värld. I brist på annan trygghet söker sig 
många asylsökande till landsmän eller släktingar. Det är en naturlig reaktion, men det 
leder ofta till trångboddhet vilket är dåligt för alla. Det är också rimligt att tro att den som 
redan bor i Göteborg gärna vill hjälpa och stötta sin släkting eller vän som är ny i landet. 
Det finns dock en stor risk att en enskild kan ha svårt att säga nej till en släkting eller vän 
som behöver någonstans att bo, och en ofrivillig trångboddhet ökar. Vi som stad måste 
erbjuda bra boendelösningar för asylsökande och nyanlända i andra områden än de av 
stadsledningskontoret utpekade om vi på riktigt vill bryta segregationen. 

Stadsledningskontorets förslag innebär att undanta i princip alla allmännyttans områden 
där det finns både billiga och lite större hyresrätter. Genom att göra den begränsning som 
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stadsledningskontoret föreslår kommer det inte magiskt att uppstå boendemöjligheter i 
mer välbeställda kommuner eller stadsdelar i Göteborg bara för att de asylsökande mister 
sin dagersättning. Inte heller kommer de i större utsträckning än i dag att stanna i 
anläggningsboende om de kan slippa. Istället riskerar vi att få en ännu mer utbredd 
marknad med så kallade köpta adresser, där människor köper sig möjligheter att skriva 
sig på adresser i Majorna, för att sedan kunna bo kvar i Biskopsgården. Vi vill föra en 
proaktiv politik för integration och trygga boenden, inte en reaktiv politik som riskerar att 
förstärka enskildas utsatthet och en svart marknad. Vi tror inte att inskränkningarna av 
EBO kommer att ge de positiva effekter som beskrivs. 

Vi rödgrönrosa blundar inte inför att EBO kan medföra problem och belastningar i vissa 
delar av staden. Samtidigt menar vi att det kan vara en viktig möjlighet för asylsökande 
och nyanlända att komma in i samhället med hjälp av familj och släkt, om det hanteras 
rätt. Att asylsökande och nyanlända väljer boendeformen EBO beror delvis på brister i de 
andra boendealternativ som erbjuds, till exempel möjligheter att finna en bostad i andra 
områden i Göteborg. EBO är billigt och enkelt för kommunen, men är ofta inte den bästa 
lösningen för varken den enskilde eller för staden. Anläggningsboenden (ABO) är ofta 
belägna utanför städerna, även dessa ganska trångbodda och ger ofta dåliga 
förutsättningar för integration. Om asyltiden varit kort och sedan följdes av ett bra 
boendealternativ vid kommunplacering hade det varit en sak. Men när asyltiden kan vara 
så lång som upp till fyra år, då måste vi kunna erbjuda vettiga boende- och 
integrationslösningar från dag ett. Det är speciellt viktigt för barn och barnfamiljer som 
söker asyl. Därför måste vi i samverkan med migrationsverket jobba för att all ABO i 
Göteborg ska vara insprängt runt om i staden.   

Barnperspektivet är inte tillräckligt belyst i tjänsteutlåtandet. Den beskrivning som ges 
handlar till största del om en önskan att minska andelen asylsökande barn i vissa skolor. 
Det saknas beskrivning om vilka konsekvenser det får för asylsökandes barn att växa upp 
på olika anläggningar med flera flyttar, att inte få gå i skola som andra barn, med 
kontaktmöjligheter till det svenska språket, och så vidare. Naturligtvis är det inte bra för 
barn att växa upp i trångboddhet, men det bör rimligtvis finnas olika dimensioner att 
belysa vad gäller barns bästa här. Särskilt en situation där föräldrarna förlorar sin 
dagersättning, något som förstärker även barnets utsatthet.   

Migrationsverket beskriver på sin hemsida hur de förbereder sig för ett mindre antal 
asylsökande genom att avveckla verksamhet. Det innebär att för en familj som bor på en 
anläggning, eller lägenhet kan tvingas flytta flera gånger då denna lägges ned. Vi önskar 
istället se att en familj kan erbjudas ett boende under asyltiden som sedan allra helst kan 
bli ett permanent kontrakt vid uppehållstillstånd. Detta skulle vara en verklig insats för 
integration och tillåta de nyanlända att fokusera på att bygga upp sitt nya liv i Göteborg.  

Att det behövs förbättringar kring mottagande av asylsökande har de senaste årens 
erfarenheter visat. Sverige är ett av världens rikaste länder och vi borde kunna ta emot ett 
stort antal asylsökande. Handläggningstiderna och den bristande rättssäkerheten i 
asylprocessen medför stora problem idag och försvårar etableringen och mottagande av 
asylsökande, och det skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Flyktingmottagande är 
ett gemensamt ansvar som ska delas av oss alla, och då fungerar det inte om några 
kommuner väljer bort flyktingmottagande. Om alla kommuner solidariskt tog ansvar 
skulle många av de utmaningar som lyfts fram i förslaget underlättas. Vi menar att det är 
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en ömsesidighet i integrationen och en stark generell välfärd som kan ge individen det 
stöd som behövs för etablering, inte repressiva åtgärder som inskränker människors 
frihet. 
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Yrkande angående - Begränsningar av 
asylsökandes möjlighet till eget boende i 
vissa områden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stad anmäler till Migrationsverket att samtliga DeSO-områden i 

Göteborgs Stad ska undantas från asylsökandes egenbosättning. 

Yrkandet 
Sverige som helhet saknar en plan för flyktingmottagande och integration.  

Göteborg Stad är tyvärr inget undantag. En fjärdedel av våra niondeklassare saknar 

behörighet för att komma in på gymnasiet. Trångboddhet, utanförskap och parallella 

samhällen utsätter barn och unga för en ojämlikhet som inte funnits i Sverige på länge. 

Invandringen generellt och bostäder att skriva sig på styrs i hög utsträckning av pengar 

och svarta marknader. Undantas ett område fylls svartkontrakten snabbt upp på andra 

sidan gatan. Utnyttjande av landsmän förstärks. Göteborg klarar inte ens av att integrera 

alla de människor som redan är skrivna i staden.  

Trots att det finns en majoritet i Sveriges riksdag för att helt ta bort EBO-lagen, levererar 

regeringen denna halvmesyr. 

För att kunna vända utvecklingen i Göteborg är vi Demokrater övertygade om att alla 

DeSO områden i Göteborg måste undantas. Denna uppfattning delas också av olika 

politiska majoriteter i flera andra kommuner. 
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Yttrande angående – begränsning av 
asylsökandes möjligheter till eget boende i 
vissa områden. 
 
 

Yttrande 
Sverigedemokraterna välkomnar den förändrade EBO-lagstiftningen som trädde i kraft 
1/1 - 2020. Det gläder oss att riksdagen slutligen tycks ha insett det akuta behovet av att 
förändra lagstiftningen, och hoppas att fler partier ansluter sig till vår linje, både nationellt 
som lokalt här i Göteborg. 
 
Redan den 14/1 2020 skrev SD Göteborg en motion i ärendet angående Göteborgs 
situation och att hemställa till migrationsverket om att ”Undanta hela Göteborg från 
asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende” (bilaga 1).  

Det är mycket glädjande att höra att S verkar stödja vårt förslag. Skulle yrkandet från S gå 
igenom i kommunstyrelsen kommer vi naturligtvis dra tillbaka vår motion. Det finns 
ingen anledning att skattebetalarna ska behöva bekosta en motion om vi istället kan ta 
beslutet direkt i kommunstyrelsen.   

När det gäller asylsökanden borde EBO-lagen rivas upp och Migrationsverket måste ta 
fullt ansvar för de som söker asyl i Sverige. Det är en förutsättning om man på allvar 
menar att man vill förbättra integrationsarbetet i Göteborg och Sverige. 

Återvändarprocessen måste också bli en viktigare del av migrationspolitiken. Vi är långt 
ifrån en situation där asylinvandring kan vara förenligt med en hållbar ekonomi för 
Sveriges kommuner. Så länge invandringens kostnader vältras över på Göteborgs 
ekonomi måste vi politiker kräva ett invandringsstopp. Det krävs mycket mer än 
undantag från EBO-lagen för att stoppa den urholkning av den kommunala välfärden som 
äger rum just nu. 

 

Bilagor (i förekommande fall) 
1. Hemställan till Migrationsverket att undanta hela Göteborg från asylsökandes 

möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende. 
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Hemställan till Migrationsverket att undanta 
hela Göteborg från asylsökandes möjligheter 
att få dagsersättning för att bo i eget boende. 
Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige: 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in anmälan till Migrationsverket om 
att hela Göteborgs kommun ska undantas från asylsökandes möjligheter att 
få dagsersättning för att bo i eget boende enligt 10 a § lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. 
 

Yrkandet 
Regeringen överlämnade i september 2019 en proposition (20l9/20:10) till riksdagen om 
att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende (EBO) ska begränsas i vissa områden. 
Förslaget innebär en ny reglering (§ 10 a) i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. vilket innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett 
område med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt 
till dagersättning eller särskilt bidrag. Förslaget syftar till att asylsökande i fler fall än i dag 
ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande 
och till att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska 
minska.  
 
Den indragna dagersättningen gäller endast för nya asylsökande som efter den 1 juli 
2020 bosätter sig i ett område med socioekonomiska utmaningar. Om asylsökande redan 
bor i EBO i område som sedan klassas som ett område med socioekonomiska 
utmaningar behåller vederbörande rätten till ersättning. Vid flytt till annan bostad i samma 
område förlorar personen däremot rätten till ersättning.  Vidare, om området inte längre 
räknas som socioekonomiskt utsatt, återfås rätten till dagersättning. Dagersättningen 
uppgår till 71 kr per dag för en vuxen asylsökande person och ska täcka alla kostnader 
för mat, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, förbrukningsvaror och 
fritidsaktiviteter. 
 
Situationen i Göteborgs stad 
Göteborgs stad har under många år haft ett högt mottagande av asylsökande och EBO-
lagstiftningen har lett till trångboddhet och bristande integration då nyanlända valt att 
söka sig till kommuner där det redan bor många invandrare. Många anser att det är bättre 
att bo med släktingar och landsmän, men boendelösningarna för dessa familjer blir ofta 
temporära och orsakar trångboddhet med ökad psykosocial problematik som följd. De 
finns vidare en påtaglig risk för familjerna att hamna i en slitsam flyttkarusell med 
oseriösa c/o-adresser, tillfälliga sovplatser och oegentlig handel med hyreskontrakt.  
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EBO innebär inte bara en sämre chans till integration för de nyanlända utan också för 
värdfamiljer. Allra hårdast drabbas barnen. Små barn får inte plats att leka inomhus och 
skolbarnen har svårt att hitta en plats för skolarbetet, vilket riskerar att försämra deras 
möjlighet till betyg och fullständig skolgång.  
 
Göteborgs stad avser undanta hela Göteborgs kommun från asylsökandes möjligheter till 
att få dagsersättning för att bo i eget boende. Då främst för att minska asylsökandes 
socioekonomiska utsatthet, men även för att undvika att asylsökande skriver sig på en 
adress - sedan bor på en annan. Man vill även stävja svarthandel med hyreskontrakt. 
Genom att undanta hela kommunen från EBO, istället för att välja ut specifika stadsdelar, 
minskas risken för att specifika geografiska områden i kommunen stigmatiseras. 
 
Göteborgs socioekonomiska utmaningar 
Intentionerna i propositionen om asylsökandes möjligheter att bo i eget boende 
är att ”[…]få fler asylsökande att bo där det finns förutsättningar för ett socialt 
hållbart mottagande och att därigenom minska de negativa sociala 
konsekvenserna av asylsökandes eget boende.” 
 
Göteborgs socioekonomiska situation är mycket hårt ansträngd idag. Det finns inte 
rimliga förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande. Göteborg har sedan lång tid 
präglats av svåra socioekonomiska utmaningar som förvärrats av ett högt mottagande av 
flyktingar.  
 
I figurerna nedan visas att Göteborg är en av de kommuner i landet som har absolut 
störst andel vuxna biståndsmottagare 2018 med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 
månader av året). Under 2018 var 47,7% av de som fick ekonomiskt bistånd personer 
med långvarigt ekonomiskt bistånd.   
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Källa: Kolada (N31814) 
 
 
Sammanfattning och bedömning 
Enligt propositionen (20l9/20:10) framgår att områdesbegränsningar bör vara så snäva 
som möjligt. Inte omfatta fler områden än nödvändigt, samt att de socioekonomiska 
utmaningarna bör vara påtagliga i området och leda till en generell påverkan på de 
socioekonomiska förutsättningarna.  
 
SCB har fått i uppdrag att innan 30 april 2020 ta fram områdesdetaljer som ska ge 
vägledning vid klassning av områden framåt (bl.a. utbildningsnivå, arbetslöshet och andel 
mottagare av försörjningsstöd). Då det ännu inte finns någon lagstiftning eller nationella 
riktlinjer som reglerar hur dessa områden ska avgränsas är det upp till varje kommun att 
utifrån sina förutsättningar fatta beslut i frågan. 
 
Göteborg stad bör göra samma bedömning (som flertalet andra kommuner redan gjort) 
att det inte är rimligt utifrån stadens övergripande socioekonomiska struktur, att avgränsa 
EBO-områdena till vissa utvalda bostadsområden. Göteborg stad är en kommun som i 
sin helhet fortsatt har stora utmaningar utifrån utbildningsnivå, arbetslöshet och 
bidragsberoende varför hela stadens samlade geografiska område ska betraktas som ett 
område med socioekonomiska utmaningar och därmed inte tillämpligt för boende enligt 
EBO. 
 
 
Jörgen Fogelklou 
Gruppledare Sverigedemokraterna 
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Yrkande angående begränsning av 
asylsökandes möjligheter till eget boende i 
vissa områden 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

1. Göteborgs Stad anmäler till Migrationsverket att samtliga DeSO-områden i 
Göteborgs Stad ska undantas från asylsökandes egenbosättning.  
  

Yrkandet 
 
Socialdemokraterna välkomnar den förändrade EBO-lagstiftningen. Sedan 2009 har vi 
krävt att lagen om EBO rivs upp. Det gläder oss att riksdagen slutligen tycks ha insett det 
akuta behovet av att förändra lagstiftningen, och hoppas att fler partier ansluter sig till vår 
linje om att lagen bör rivas upp.  
 
Kommuner som Göteborg, Malmö och Södertälje har länge tvingats ta ett oproportionellt 
stort ansvar för landets gemensamma flyktingmottagande. Samma sorts kommuner 
kännetecknas av att många stadsdelar präglas av djup segregation och social utsatthet.  
De rika kommunerna har inte tagit sitt ansvar för ett jämlikt flyktingmottagande. 
 
En bidragande orsak till segregationens omfattande utbredning är lagen om EBO, som 
leder till att asylsökande söker sig till landsmän och bekanta i redan trångbodda och 
fattiga områden. Det finns en inbyggd ojämlikhet i EBO-lagstiftningen. Göteborg har 
sedan 2010 har tagit emot nästan fem gånger fler asylsökande via EBO än övriga 
Göteborgsregionen har gjort tillsammans. Under tidsperioden 2010 - 2019 tog 
Kungsbacka emot knappt 200 asylsökande via EBO per 100 000 invånare, medan 
Göteborg tog emot 1600 per 100 000 invånare under samma tidsperiod. Om hänsyn tas 
till arbetslöshet och social utsatthet blir skillnaden ännu mer markant.  
 
I Göteborg är segregationens effekter tydliga vid varje granskning av sociala 
levnadsförhållanden; stadens utsatta områden kännetecknas av en mycket hög andel 
utrikesfödda, låg medelinkomst, hög andel obehöriga till gymnasieskolan och kortare 
medellivslängd. För att verkligen komma åt grunderna för segregationen måste 
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kommuner som Göteborg, Malmö och Södertälje ges möjligheten att intensifiera 
integrationsinsatserna och lyfta hela stadsdelar ur djup socioekonomisk utsatthet. 
 
Stadsledningskontorets förslag till undantag från EBO-lagstiftningen följer i stort 
segregationens sociala effekter i staden. Det är helt naturligt och nödvändigt att samtliga 
utsatta områden, eller områden som ligger i riskzonen för att bli utsatta, undantas från 
EBO. Men detta riskerar att bli en verkningslös åtgärd. Om enbart Stadsledningskontorets 
förslag på områden anmäls till Migrationsverket står staden inför risken att asylsökande, 
genom kriminellas svarthandel med folkbokföringsadresser, skriver sig i stadsdelar som 
ej undantas från EBO – men i praktiken ändå bosätter sig i utsatta områden, vilket skulle 
cementera de senaste årens segregation men göra de asylsökande än mer ekonomiskt 
utsatta. Det vore en oacceptabel konsekvens av nödvändig lagstiftning.  
 
Socialdemokraterna vill därför undanta samtliga DeSO-områden i Göteborg från 
asylsökandes möjlighet till eget boende. Detta skulle eliminera risken för 
folkbokföringsrelaterad svarthandel, minska asylsökandes utsatthet, möjliggöra krafttag 
mot segregationen och ge regionens rikare kommuner en chans att ta sitt ansvar för ett 
jämlikt flyktingmottagande.  
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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län  
403 40 Göteborg  

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Yttrande över Göteborgs stads tjänsteutlåtande ”Begränsning 
av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden,”  
(Dnr: 1157/19) 

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om områdesbegränsningar av asylsökan-

des eget boende, vilket beskrivs i Göteborgs stads tjänsteutlåtande Begräns-

ning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden, Dnr: 

1157/19, Bilaga 1.  

Länsstyrelsen har uppmärksammat yrkanden till kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige att undanta samtliga DeSO-områden i Göteborg från asyl-

sökandes egenbosättning. Länsstyrelsen anser inte att alla dessa områden 

bör undantas från egenbosättning, då samtliga områden inte kan anses ha so-

cioekonomiska utmaningar. 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har beslutat om begränsningar av asylsökandes möjligheter att 

bo i eget boende.1 Lag- och förordningsändringarna gäller från och med den 

1 januari 2020, men Migrationsverket börjar tillämpa reglerna från och med 

den 1 juli 2020.  

 

Begränsningarna innebär att kommuner som bedöms ha områden med sär-

skilda socioekonomiska utmaningar kommer att beredas möjlighet att an-

mäla att en eller flera delar av kommunen ska anges i den förteckning som 

Migrationsverket tar fram över områden med socioekonomiska utmaningar.2 

Migrationsverket ska publicera förteckningen över områden senast den 30 

april. 

 

Asylsökande som efter den 1 juli bosätter sig i ett område som anges i Mi-

grationsverkets förteckning över områden kan mista sin rätt till dagersätt-

ning och särskilt bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsö-

kande m.fl.  

 

 
1 Begränsningarna regleras i Lag om ändring i lagen (1994:137) och i Förordning om ändring i för-

ordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 
2 De kommuner som omfattas av begränsningar av asylsökandes möjligheter till eget boende anges i 

Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-12/SFS2019-1204.pdf
https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-12/SFS2019-1205.pdf
https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-12/SFS2019-1205.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018151-om-statsbidrag-till_sfs-2018-151
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Enligt förordning (1994:361), § 7b ska kommuner innan anmälan av områ-

den som ska undantas från eget boende, ge Länsstyrelsen möjlighet att yttra 

sig över vilken eller vilka delar av kommunen som ska omfattas.  

Synpunkter 

Länsstyrelsens yttrande utgår ifrån förarbetena till regeringens beslut om be-

gränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende: Promemorian 

Ett socialt hållbart mottagande av asylsökande (hädanefter promemorian) 

och Regeringens proposition 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för 

asylsökande (hädanefter propositionen).3 

I yttrandet fokuserar Länsstyrelsen på om de föreslagna begräsningarna om-

fattar områden som har socioekonomiska utmaningar, om områdesbegräns-

ningarna är så snäva som möjligt, samt om det finns omotiverade skillnader 

mellan de områden som valts ut.  

Omfattar begränsningen områden som kan anses ha sociala och ekono-
miska utmaningar? 

I propositionen och promemorian framgår att områdesbegränsningarna bör 

omfatta områden som kan anses ha socioekonomiska utmaningar.4 Det 

framgår också att kommunen är bäst lämpad att bedöma vilka områden som 

anses ha socioekonomiska utmaningar, och att kommunen förutsätts besluta 

om områdesbegränsningar endast för de områden där asylsökandes egenbo-

sättning har bäring på de socioekonomiska utmaningarna i området.5 

I tjänsteutlåtandet framgår de urvalskriterier som Göteborgs stad använt för 

att välja ut områden att undanta från asylsökandes egenbosättning. Områ-

dena väljs ut baserat på statistik över förvärvsarbetande, utbildningsnivå, an-

tal boende med utländsk bakgrund och med kort tid i Sverige. Göteborgs 

stad har även bedömt vilka områden som är socioekonomiskt eftersatta i 

kommunen, samt undersökt vilka områden som har en hög andel trångbodda 

hushåll och en hög egenbosättning av asylsökande. Göteborgs stad har slut-

ligen vägt in Polisens bedömningar av vilka områden i kommunen som är 

utsatta eller särskilt utsatta.  

Länsstyrelsen anser att kommunens samlade bedömning av ovan nämnda 

urvalskriterier kan ge en god bild av vilka områden i kommunen som har so-

ciala och ekonomiska utmaningar. Urvalskriterierna inkluderar också de 

faktorer som nämns i promemorian och ligger där med i linje med lagstifta-

rens intentioner.6  

  

 
3 Promemorian Ett socialt hållbart mottagande av asylsökande 

Regeringens proposition 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande   
4 Propositionen s: 11 
5 Promemorian s. 15 
6 Promemorian s. 12-13 

https://www.regeringen.se/4a4f83/contentassets/6abd3eaa6eea4f869130de98f2f39a12/ett-socialt-hallbart-eget-boende-for-asylsokande.pdf
https://www.regeringen.se/4ad5f6/contentassets/c5b80330e1424e4ba8e6f7eb4143abd5/ett-socialt-hallbart-eget-boende-for-asylsokande-20192010
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Är områdesbegränsningen så snäv som möjligt? 

I propositionen framgår att en områdesbegränsning bör vara så snäv som 

möjligt, att den bör inriktas på att lösa problemen med asylsökandes eget 

boende, och att problematiken i området bör vara påtaglig.7 

Länsstyrelsen anser att kommunens urval av områden är tillräckligt snävt.  

Göteborgs stad har i tjänsteutlåtandet redogjort för vilka urvalskriterier som 

legat till grund för den föreslagna områdesbegränsningen. Den samlade be-

dömningen av dessa kriterier bör indikera områden där asylsökandes egen-

bosättning har bäring på områdenas socioekonomiska problematik och om-

råden där denna problematik är påtaglig. Göteborgs stad har även undvikit 

att undanta områden där många utrikesfödda bor, men där socioekonomiska 

utmaningar saknas, vilket också indikerar att den föreslagna områdesbe-

gränsningen är så snäv som möjligt. 

Länsstyrelsen vill påpeka att det på sikt är viktigt att följa hur många asylsö-

kande som ordnar eget boende i kommunens olika stadsdelar, och analysera 

effekterna av denna egenbosättning, för att även framöver säkerställa att 

områdesbegränsningen är så snäv som möjligt. 

Finns omotiverade skillnader mellan de områden som valts ut?   

Länsstyrelsen anser enligt ovan att de urvalskriterier som används i tjänste-

utlåtandet för att välja ut områden som ska undantas från asylsökandes 

egenbosättning är relevanta. Länsstyrelsen ser inte några omotiverade skill-

nader mellan de områden som valts ut.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 

§ 7 b, Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.  

De som medverkat i beslutet 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Lena Malm. Föredragande var integ-

rationsutvecklare Love Lundin. I den slutliga handläggningen av ärendet medver-

kade även enhetschef Pia Falck.  

 

Lena Malm  

   Love Lundin 

 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 
7 Propositionen s: 11 
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Begränsning av asylsökandes möjligheter till 
eget boende i vissa områden  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Göteborgs Stad anmäler till Migrationsverket områden som ska undantas från 
asylsökandes egenbosättning enligt förteckning i bilaga 1 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
En förändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) trädde i kraft 
2020-01-01. Förändringen innebär att asylsökande som flyttar till eget boende i vissa 
områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till 
dagersättning, förutsatt att kommunen har anmält området till Migrationsverket. De 
kommuner som omfattas av begränsningen uppges i bilagan till förordningen (2018:151) 
om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Begränsningen 
av rätten till dagersättning börjar gälla 2020-07-01. 

Asylsökandes möjligheter att bo i eget boende begränsas i vissa områden i syfte att fler 
ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande 
och för att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. 
Det är framför allt i socioekonomiskt eftersatta områden som det förekommer problem 
med extrem trångboddhet och försämrade planeringsförutsättningar för kommunerna. 

Stadsledningskontoret bedömer att begränsningen av asylsökandes rätt att bosätta sig i 
socioekonomiskt eftersatta områden i Göteborgs Stad, på sikt kan bidra till att minska och 
motverka segregationen i staden. Genom att anmäla områden där begränsning ska gälla 
kan förutsättningarna bli bättre för människor som idag lever i dessa stadsdelar. I 
stadsledningskontorets förslag på områden som ska undantas från asylsökandes 
egenbosättning, har urvalet gjorts baserat på statistik över förvärvsarbetande, 
utbildningsnivå, utländsk bakgrund och kort tid i Sverige. I urvalet har 
stadsledningskontoret också beaktat vilka stadsdelar och områden i staden som bedöms 
vara socioekonomiskt eftersatta, som har en stor egenbosättning av asylsökande, har en 
hög andel trångbodda och som finns på polisens lista över utsatta områden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Begränsning av asylsökandes egenbosättning i bostadsområden som är socioekonomiskt 
eftersatta bör på sikt ha en positiv effekt på stadens ekonomi. Att begränsa möjligheten 

Stadsledningskontoret 
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för asylsökande att bo i vissa områden kan i förlängningen leda till att de som får 
uppehållstillstånd bosätter sig i andra områden. Skolor och förskolor som tagit emot 
många asylsökande barn under flera år kommer att få bättre planeringsmöjligheter vilket 
kan leda till lägre kostnader. Trångboddheten och risken för bostadslöshet bör minska. 
Kostnader som staden har för nödbistånd till akuta boendelösningar bör sjunka när antalet 
bostadslösa nyanlända barnfamiljer blir färre. 

Idag har alla asylsökande rätt till dagersättning oavsett boendeform. Beloppet är på 
mellan 17 och 71 kronor per individ och dag beroende på hushållssammansättning och 
ålder. De individer och familjer som fr o m den 1 juli väljer att bosätta sig i ett område 
med begränsning kommer att förlora dagersättningen vilket kan påverka dem negativt 
genom en ökad ekonomisk utsatthet. 

Asylsökande som väljer att bosätta sig i ett begränsat område och därför förlorar rätten till 
dagersättning enligt LMA, kan tänkas söka upp socialkontoret för att söka ekonomiskt 
bistånd. I sådana fall ska individen eller familjen hänvisas till Migrationsverket som har 
ansvar för att erbjuda de asylsökande plats på anläggningsboende vilket åter ger rätt till 
dagersättning. Kommunerna har ingen skyldighet att bevilja ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen, men kan i vissa fall bevilja nödbistånd, exempelvis till en barnfamilj 
som saknar medel för transport till Migrationsverket. Stadsledningskontoret bedömer att 
risken för att stadens individ- och familjeomsorg kan påverkas negativt ekonomiskt är 
låg. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att begränsa asylsökandes rätt att bosätta sig i områden där trångboddheten redan är stor, 
bör ha en positiv effekt på miljön. Idag bor det fler personer i bostäderna än vad de 
ursprungligen är planerade och byggda för. Det får konsekvenser för förbrukning av el 
och vatten och för sophantering och återvinning. Att fler människor bor i fastigheterna 
jämfört med vad de är avsedda för, ökar slitaget på lägenheterna men också på 
gemensamma innemiljöer som tvättstugor och trapphus samt utemiljöer i 
bostadsområdena. Minskad trångboddhet i redan belastade områden med många 
människor som bor tillsammans på små ytor bör ur ett ekologiskt perspektiv ha en positiv 
inverkan på de bostadsområden som ingår i begränsningen. 

Bedömning ur social dimension 
Att begränsa möjligheten för asylsökande att bosätta sig i socioekonomiskt eftersatta 
områden bedöms positivt ur flera aspekter ur en social dimension. Minskad trångboddhet 
har en positiv påverkan på framför allt barnens situation, både asylsökande barn och 
folkbokförda barn som bor i bostäder dit asylsökande flyttar in. Att begränsa rätten för 
asylsökande individer och familjer att bo inneboende i de mest trångbodda delarna av 
staden gör det möjligt för lägenhetsinnehavare att neka inneboende och hänvisa till andra 
lösningar. Minskad trångboddhet bör också ha en positiv effekt på hälsan. 

För skolorna i aktuella områden kommer det att innebära färre nya asylsökande elever, 
bättre planeringsförutsättningar och ett stabilare inflöde av nya barn. Färre nyanlända i 
Göteborg förväntas bli bostadslösa för att de inte kan bo kvar i ett inneboende de bott i 
som asylsökande. 
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Minskningen av asylsökande leder i förlängningen till färre nyanlända med 
uppehållstillstånd i samma områden. Det kan ha en positiv påverkan på möjligheten till 
integration, både för invånare i utsatta områden och invånare i områden där det idag bor 
få asylsökande och nyanlända, förutsatt att egenbosättningen i dessa områden ökar. Detta 
är en åtgärd som på sikt kan bidra till att minska och motverka segregation. 

Bilagor 
1. Förslag på områden som ska undantas för egenbosättning av asylsökande 

2. Karta över områden som ska undantas för egenbosättning av asylsökande 
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Ärendet  
Göteborgs Stad kan senast 2020-04-30 anmäla områden i staden där asylsökande inte får 
bosätta sig och samtidigt erhålla ekonomisk ersättning från Migrationsverket. 

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stad anmäler begränsning av asylsökandes 
egenbosättning i områden enligt bifogad förteckning. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet har beretts i samverkan med ledningsgruppen för mottagande av nyanlända där 
direktörer från berörda förvaltningar i Göteborgs Stad samt Störningsjouren som 
representerar AB Framtiden ingår. Stadsdelsdirektörer i stadsdelar med socioekonomiskt 
eftersatta områden har deltagit i beredningen och yttrat sig inför urvalet av områden. 

Bakgrund 
Migrationsverket har enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl. 
(LMA) huvudansvaret för mottagandet av asylsökande. I ansvaret ingår att 
Migrationsverket ska erbjuda asylsökande boende men det finns inga regler som anvisar 
var asylsökande måste bo under asyltiden. Sedan 1994 då LMA trädde i kraft har 
asylsökande haft möjlighet att själva ordna sitt boende, så kallat ”eget boende” eller 
”EBO”. Inför reformen uppskattades det att cirka tio procent av de asylsökande skulle 
ordna sitt boende själva. Det sågs som ett komplement till Migrationsverkets 
anläggningsboenden (ABO) och utgångspunkten var att majoriteten av asylsökande 
skulle välja ett ordnat boende på förläggning. Redan ett år efter förändringarna bodde 
nära hälften av alla asylsökande i eget boende, och därefter har fördelningen mellan 
asylsökande i ABO och EBO varit relativt konstant. I juli 2019 bodde mer än hälften av 
alla asylsökande EBO. 

Boendeformen innebar framför allt att asylsökande valde att bo inneboende hos 
släktingar, vänner och bekanta.  Sedan flera år tillbaka har det också haft till följd att 
individer och familjer hyr in sig hos hyresvärdar till kostnader som innebär att de 
skuldsätter sig. Det stora utnyttjandet av eget boende har förstärkt en ojämn fördelning av 
de asylsökande mellan kommunerna, något framför allt Södertälje och Malmö men även 
Göteborg sett som problematiskt sedan många år tillbaka. Boendeformen i bland annat 
dessa kommuner har lett till betydande sociala problem för enskilda och lokalsamhället. 
Det är i huvudsak i bostadsområden med många nyanlända sedan tidigare som 
asylsökande har möjlighet att hitta eget boende vilket har medfört ökad trångboddhet, 
försämrade förutsättningar för planering av skolverksamhet samt ökad segregation. 

I betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller 
återvändande (SOU 2018:22), samt den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart 
eget boende för asylsökande 2018, föreslogs att asylsökandes möjligheter att ordna eget 
boende ska begränsas. Propositionen (2019/20:10) Ett socialt hållbart eget boende för 
asylsökande, föreslog att begränsningen ska ske genom att styra i vilka områden 
asylsökande får bo EBO. Socioekonomiskt eftersatta områden ska få undantas från 
asylsökandes möjlighet till egenbosättning. För att hindra asylsökande att bosätta sig i 
dessa områden ska deras rätt till dagersättning enligt LMA påverkas negativt. 

De kommuner som omfattas av begränsningen är de som omfattas av bilagan till 
förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta 
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områden. 32 kommuner har möjlighet att anmäla till Migrationsverket att en eller flera 
delar av kommunen ska omfattas av regleringen.  

De nya reglerna trädde i kraft 2020-01-01. Begränsningen av rätten till dagersättning får 
effekt i samband med att förteckningen över vilka områden som omfattas börjar gälla 
2020-07-01. 

Asylsökandes egenbosättning i Göteborg 
Sedan LMA infördes och möjliggjorde för asylsökande att bosätta sig på egen hand, har 
asylsökande som velat bo i Göteborg framför allt flyttat till bostadsområden där de har 
haft släktingar, vänner, bekanta, eller där de genom kontakter har kunnat få hyra ett rum, 
en sovplats eller en postadress. Det har medfört att andelen asylsökande i stadsdelar som 
Bergsjön, Lövgärdet, Hammarkullen, Hjällbo, Biskopsgården och Tynnered har varit hög 
sedan 1990-talet. Samtidigt finns det många områden i staden som helt saknar 
asylsökande i EBO. 

När asylsökande koncentreras till vissa bostadsområden får det till följd att antalet 
nyanlända med uppehållstillstånd också koncentreras till dessa områden. Asylsökande 
som beviljas asyl och som har bott EBO under asyltiden, vill oftast bo kvar i samma 
kommun där de har skapat sig ett nätverk och där barnen går i skolan. Det är också 
vanligt att de söker lägenhet i samma område, dels på grund av att området är bekant och 
att nätverket finns där men också för att det i dessa områden har varit lättare att hitta en 
bostad. De områden där asylsökande och nyanlända har bosatt sig är områden med lägre 
andel förvärvsarbetande, lägre utbildningsnivå, lägre inkomster och högre trångboddhet 
än genomsnittet för staden. 

När bosättningslagen trädde i kraft 2016 kunde Göteborgs Stad till större del styra i vilka 
områden nyanlända bosatte sig. Nyanlända som anvisas till Göteborg enligt lagen har 
därför fått en genomgångsbostad i framför allt andra bostadsområden än de som nämns 
ovan. Det har lett till en utjämning mellan stadsdelarna i antalet nyanlända som har 
uppehållstillstånd, men asylsökande koncentreras fortfarande i stor utsträckning till 
samma områden som tidigare. Eftersom bostadsbristen har ökat under de senaste 
decennierna har det också blivit allt svårare för egenbosatta att hitta en egen lägenhet 
efter beviljat uppehållstillstånd. Konsekvenserna är att många nyanlända bor inneboende 
eller med korta eller ogiltiga andrahandskontrakt vilket framför allt har en negativ 
inverkan på barnen och deras uppväxt och skolgång. 

Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden 
Asylsökandes möjligheter att bo i eget boende begränsas i vissa områden i syfte att fler 
ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande 
och för att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. 
Det är framför allt i socioekonomiskt eftersatta områden som det förekommer problem 
med extrem trångboddhet och försämrade planeringsförutsättningar för kommunerna. En 
områdesbegränsning syftar inte enbart till att den enskilde har ett gynnsamt boende under 
asyltiden, utan även till att komma till rätta med problem på samhällsnivå. 

För att så stor del av de asylsökande som möjligt ska undvika att bo EBO i 
socioekonomiskt eftersatta områden, ska de som väljer att flytta in i områden där 
begränsning råder inte ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA. Enligt 
regeringen bör dock en asylsökande som på egen hand ordnar bostad i ett område med 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (7) 
   
   

sociala och ekonomiska utmaningar inte gå miste om rätten till dagersättning om det 
skulle vara uppenbart oskäligt.  

Asylsökande som går miste om dagersättning enligt LMA har inte rätt till ekonomiskt 
bistånd enligt socialtjänstlagen då de omfattas av LMA och kan få rätt till dagersättning 
igen om de bosätter sig på antingen anläggningsboende eller i eget boende i ett område 
som inte omfattas av begränsningen. Av LMA framgår att det är Migrationsverkets 
ansvar att erbjuda asylsökande logi och ekonomiskt bidrag. Individer som väljer 
egenbosättning har under asyltiden möjlighet att flytta till anläggningsboende. 
Asylsökande som flyttar till ett eget boende i ett område med begränsning och som 
vänder sig till socialtjänsten i kommunen för att söka ekonomiskt bistånd kommer att 
hänvisas till Migrationsverket. 

Anmälan av områden 
Kommuner som omfattas av bilagan till förordningen (2018:151) om statsbidrag till 
kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, får anmäla till Migrationsverket att 
en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. Innan anmälan görs ska 
Länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig över vilken eller vilka delar av kommunen som 
anmälan bör avse. Länsstyrelsens begäran om möjlighet att yttra sig över kommunens 
beslut gällande områdesbegränsning av eget boende för asylsökande inkom till Göteborgs 
Stad 2020-02-04. Stadsledningskontoret översänder föreliggande tjänsteutlåtande med 
bilagor till Länsstyrelsen 2020-02-17. Anmälan ska göras senast 2020-04-30 för att 
Migrationsverket ska ha möjlighet att sammanställa en förteckning över kommundelar 
där begränsning ska råda, innan begränsningen börjar gälla 2020-07-01. 

En kommun kan senast den 31 oktober varje år anmäla nya kommundelar till 
förteckningen. Den uppdaterade förteckningen börjar då gälla från kommande årsskifte. 
Kommuner kan när som helst återkalla en anmälan av en eller flera kommundelar. Den 
reviderade förteckningen börjar då gälla senast efter två månader. 

Områden som kan anmälas ska vara demografiska statistikområden, så kallade DeSO-
områden. Detta är SCB:s rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna. 
Ett DeSO-område har mellan 700 och 2 700 invånare. DeSo kommer att vara stabil och 
inte ändras över tid. Göteborg är indelat i 306 DeSO-områden. På uppdrag av SCB och 
Delegationen mot segregation (Delmos) har Göteborgs Stad slagit samman DeSO-
områden till större enheter, så kallade Delmos-områden, och återrapporterat resultatet till 
myndigheterna. I Delmos uppföljning av segregationen i kommunerna kommer statistiken 
att utgå från områden på antingen DeSO- eller Delmos-nivå. Även den nationella 
uppföljningen av effekten av begränsningen kommer att utgå från någon av dessa nivåer. 
Stadsledningskontoret har för avsikt att följa effekten på en staden-nivå. 

Urval av områden 
I stadsledningskontorets förslag på områden som ska undantas från asylsökandes 
egenbosättning anges områdena på både DeSO- och Delmosnivå. Urvalet av områden 
baseras på statistik på DeSO-nivå över andel förvärvsarbetande, andel med låg 
utbildningsnivå, med utländsk bakgrund och med kort tid i Sverige. Särskild vikt har lagts 
vid andel barn med utländsk bakgrund och andel barn som invandrat inom de senaste fem 
åren, då detta har en stor påverkan på skolor och förskolor i aktuella områden. 
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I urvalet har stadsledningskontoret också beaktat vilka stadsdelar och områden i staden 
som bedöms vara socioekonomiskt eftersatta, som har en stor egenbosättning av 
asylsökande, har en hög andel trångbodda och som finns på polisens lista över utsatta 
områden. Statistik över detta finns inte på DeSO-nivå. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att begränsningen av asylsökandes rätt att bosätta sig i 
socioekonomiskt eftersatta områden i Göteborgs Stad på sikt kan bidra till att minska och 
motverka segregationen i staden. Genom att anmäla områden där begränsning ska gälla 
kan förutsättningarna bli bättre för människor som idag lever i dessa stadsdelar. 
Trångboddheten minskar, stabiliteten i skolorna ökar och planeringsförutsättningarna 
förbättras. Begränsningen bedöms också ha en positiv inverkan på asylsökande som 
hänvisas att bosätta sig i områden där de får bättre möjligheter till integration, eller att 
välja Migrationsverkets anläggningsboende för att efter erhållet uppehållstillstånd kunna 
anvisas till en kommun enligt bosättningslagen. Stadsledningskontoret föreslår att de 
områden som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet utgör de områden som Göteborgs 
Stad anmäler till Migrationsverket för undantag för egenbosättning av asylsökande. 
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Förslag på områden som ska undantas för 
egenbosättning av asylsökande 
Klicka här för att ange text 

Delmos-område DeSO-område 
Angered Centrum – Agnesberg 1480C3790 
Angered Centrum – Agnesberg 1480C3830 
Angered Centrum – Agnesberg 1480C3880 
Askim södra 1480C1110 
Backa centrala 1480C3310 
Backa centrala 1480C3350 
Backa röd 1480C3290 
Bergsjön centrala 1480C3440 
Bergsjön centrala 1480C3580 
Bergsjön nordvästra 1480C3500 
Bergsjön nordvästra 1480C3510 
Bergsjön nordvästra 1480C3600 
Bergsjön Rymdtorget 1480C3530 
Bergsjön Rymdtorget 1480C3560 
Bergsjön sydöstra 1480C3390 
Bergsjön södra 1480C3400 
Brunnsbo norra 1480C3160 
Brunnsbo torg 1480C3080 
Brunnsbo torg 1480C3210 
Eriksbo 1480C3660 
Eriksbo 1480C3700 
Frölunda torg västra 1480C1340 
Frölunda torg västra 1480C1370 
Frölunda torg östra 1480C1280 
Frölunda torg östra 1480C1350 
Gamlestaden Kviberg 1480C3220 
Gamlestaden Kviberg 1480C3230 
Gamlestaden västra 1480C3060 
Gamlestaden västra 1480C3090 
Gamlestaden västra 1480C3280 
Grevegården 1480C1230 
Grevegården 1480C1250 
Gårdsten nordöstra 1480C3870 
Gårdsten nordöstra 1480C3890 
Gårdsten nordöstra 1480C3940 
Gårdsten sydvästra 1480C3900 
Gårdsten sydvästra 1480C3930 
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Hammarkullen centrala 1480C3730 
Hammarkullen centrala 1480C3770 
Hammarkullen yttre 1480C3710 
Hammarkullen yttre 1480C3750 
Hammarkullen yttre 1480C3760 
Hjällbo västra 1480C3640 
Hjällbo västra 1480C3670 
Hjällbo västra 1480C3690 
Hjällbo östra 1480C3680 
Jättesten 1480C3120 
Jättesten 1480C3130 
Kannebäck 1480C1170 
Kannebäck 1480C1210 
Kortedala nordvästra 1480C3460 
Kortedala nordvästra 1480C3610 
Kortedala nordöstra 1480C3550 
Kortedala nordöstra 1480C3570 
Kortedala sydöstra 1480C3370 
Kortedala sydöstra 1480C3380 
Kortedala sydöstra 1480C3430 
Kortedala södra 1480C3320 
Kvillebäcken Backaplan 1480C2950 
Kvillebäcken Björlandavägen 1480C3000 
Kvillebäcken Björlandavägen 1480C3040 
Kvillebäcken Wieselgrensplatsen 1480C2930 
Kvillebäcken Wieselgrensplatsen 1480C2940 
Kvillebäcken Wieselgrensplatsen 1480C2960 
Kyrkbyn östra 1480C2690 
Kyrkbyn östra 1480C2700 
Länsmansgården norra 1480C3270 
Länsmansgården norra 1480C3300 
Länsmansgården södra 1480C3140 
Lövgärdet 1480C3950 
Lövgärdet 1480C3960 
Lövgärdet 1480C3970 
Lövgärdet 1480C3990 
Lövgärdet 1480C4000 
Rambergsstaden Ramberget 1480C2710 
Rambergsstaden Ramberget 1480C2750 
Rambergsstaden Ramberget 1480C2780 
Rambergsstaden Ramberget 1480C2850 
Rannebergen norra 1480C3910 
Rannebergen södra 1480C3860 
Skattegården 1480C1310 
Skälltorp Bäckebol 1480C3450 
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Skälltorp Bäckebol 1480C3480 
Skälltorp Bäckebol 1480C3650 
Skälltorp Selma Lagerlöfs torg 1480C3410 
Svartedalen västra 1480C2990 
Svartedalen östra 1480C2890 
Svartedalen östra 1480C2970 
Södra Biskopsgården västra 1480C2630 
Södra Biskopsgården västra 1480C2660 
Södra Biskopsgården östra 1480C2820 
Södra Biskopsgården östra 1480C2900 
Tofta 1480C1270 
Tofta 1480C1300 
Tuve Norumshöjd 1480C3540 
Ängås 1480C1220 
Ängås 1480C1240 
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Karta över områden som ska undantas för 
egenbosättning av asylsökande 
Klicka här för att ange text 
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