
Yttrande angående - Anmälan av områden i 
Göteborgs Stad som ska begränsas från 
asylsökandes egenbosättning 
 

Yttrandet 
 
Socialdemokraternas hållning är att EBO-lagen omedelbart bör avskaffas i sin helhet och ersättas med 
ett system som minskar boendesegregationen i utsatta områden, premierar en jämlik fördelning över 
landet, minskar pressen på storstadskommunerna och kompenserar för det oproportionellt stora ansvar 
som Göteborg har tagit för Sveriges samlade immigration. Genom att det socialdemokratiska yrkandet 
om att undanta hela staden från EBO-lagen vann gehör hos fullmäktigeflertalet har ett första steg tagits 
i denna riktning - incitamentet för asylsökande att flytta till Göteborg har minskat. Vi menar att staden 
som helhet, och stadens förorter i synnerhet, skulle tjäna på att sedan tidigare anmälda områden 
fortsatt är undantagna från EBO-lagen.  
 
Göteborg och elva andra kommuner valde totala undantag från EBO-lagen. Några av kommunerna är 
borgerligt styrda, några av kommunerna är socialdemokratiskt styrda, alla kommuner är eniga om att 
segregationen späs på av fortsatt okontrollerad inflyttning av asylsökande till kommunens stadsdelar 
och bostadsområden. I vårt ursprungliga yrkande konstaterade vi att Göteborgs stad har tagit emot sex 
gånger fler EBO-invandrare än övriga Göteborgsregionen har gjort tillsammans. EBO-systemet 
medför att Göteborg fortsatt riskerar bära en oproportionell stor del av migrationen till Sverige, och 
detta på ett sätt som inte tillåter förberedelse och planering – EBO-invandringen sker per definition 
utan kommunens medgivande och kännedom.  
 
Socialdemokraterna är djupt kritiska mot den lagändring som snabbt drivits igenom Sveriges riksdag 
efter krav från Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Lagändringen medför att områdesanmälan 
måste göras igen – men med tillägget att regeringen beviljar Länsstyrelsen en roll som vida 
överskrider hur myndigheters relation till varandra traditionellt formas i svensk författning.  
Länsstyrelsen får en unik vetorätt; kommunöverklaganderätt saknas och prejudicerande domar 
omöjliggörs. Förfarandet innebär att Göteborgs folkvalda politiker, som är valda just utifrån sin lokala 
förankring och lokala kännedom, inte längre tillåts avgöra vilka konsekvenser ett undantag från EBO-
lagen – eller bristen på undantag – får för det specifika området eller staden som helhet. Detta strider 
direkt mot den ursprungliga propositionen, själva grunden för att lagstiftningen äntligen börjat 
revideras, som tydligt bekräftar att det är kommunerna som bäst vet hur de sociala och ekonomiska 
förhållandena ser ut i kommunen. Trots att staten ej bedömer att länsstyrelserna har mest kunskap i 
sakfrågan har den EBO-vänliga minoriteten i Sveriges riksdag pressat fram en ordning som delegerar 
en vetoartad överprövningsmakt till samma länsstyrelser. Villkoren är otydliga, ett stort 
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tolkningsutrymme medges och rättsliga prövningar tillåts inte förekomma. Godtycket borde inte få 
utgöra princip för svensk förvaltning. 
 
Vi kan konstatera att inga sakförhållanden har förändrats sedan fullmäktige sist fattade beslut; risken 
för att enskilda undantag leder till omfattande svarthandel med hyreskontrakt eller outhärdlig 
trångboddhet är lika stor idag som då. Vi välkomnar att regeringen har tillsatt en utredning om 
svarthandeln, och därmed erkänt problemets intima koppling till EBO-undantagsfrågan. I och med 
konstaterandet av denna koppling och givet de mycket negativa effekter som en fortsatt EBO-
invandring till Göteborg skulle få för samtliga områden i staden bör det inte framstå som 
kontroversiellt för Länsstyrelsen att samtliga DeSO-områden inom Göteborgs stad fortsatt beviljas 
undantag, i väntan på att utredaren kan presentera sina slutsatser.  
 
Men Länsstyrelsen har ändå valt att invända mot det socialdemokratiska förslaget. Vetoinstansens 
definitiva tolkning av förordningen innebär att två tredjedelar av Göteborgs DeSO-områden stryks från 
det nuvarande undantaget. För Göteborgs folkvalda finns inga ytterligare sätt att motverka EBO-
lagens sociala konsekvenser. Länsstyrelsens yttrande innebär att det folkvalda flertalets vilja är att 
anse som överspelad; det demokratiska beslutet begränsas bort, utan överklaganderätt. Även om de av 
Länsstyrelsen godkända områdena sträcker sig utanför polisiärt definierade utsatta områden kommer 
det avvecklade undantaget att medföra ökad trångboddhet och utsatthet. Socialdemokraterna bedömer 
även framledes att hela staden – och i synnerhet de utsatta områdena - skulle gynnas av ett fortsatt 
allomfattande undantag från den segregerande lagstiftningen. 
 
Men Göteborgs kommunstyrelse är inte ett partipolitiskt forum för allmänna åsikter. Det är viktigt att 
partier visar respekt för riksdagsbeslutad lagstiftning – trots sitt motstånd mot densamma. EBO-frågan 
har sedan innan kännetecknats av en hög grad prestige och gissningar; det borgerliga högerstyret 
uppvisade en anmärkningsvärd brist på förståelse för lagens innebörd under våren 2020, när styrets 
högsta företrädare menade att staden omöjligt kunde beviljas undantag för samtliga DEsO-områden 
och blev motbevisade omedelbart efter genomförd anmälan. Men även om Länsstyrelsens vetoartade 
lagtolkning måste accepteras kan inte Socialdemokraterna bidra till ett tjänstemannabeslut som vi vet 
är skadligt för integrationen och den sociala sammanhållningen. Göteborg behöver tid för att integrera 
redan anlända flyktingar och utjämna klyftorna mellan olika stadsdelar. Länsstyrelsens beslut försvårar 
detta väsentligt. Vi avser därför avstå från att delta i beslutet.  
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Yttrande angående – Anmälan av områden i 
Göteborgs Stad som ska begränsas från 
asylsökandes egenbosättning 
 

Yttrandet 
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 
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 
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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 
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. Därför kommer vi att avslå stadsledningskontorets förslag till beslut. 
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Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen återkommer med förslag på insatser som förenklar för nyanlända 
att bosätta sig i de DeSO-områden som ej anmäls enligt förordningen 1994:361.  

Yrkandet 
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 dock 
belägna långt utanför städerna, trångbodda och inte ett bättre alternativ för att uppnå en 
god 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, men är en vinst för hela 
samhället om integration kan möjliggöras betydligt snabbare än idag. Integration är en 
ömsesidig process, och för att lyckas kan vi inte bara förbjuda asylsökande att bo i vissa 
områden. Vi rödgrönrosa anser att vi istället måste skapa möjligheter för asylsökande att 
bosätta sig och bygga upp sitt liv i socioekonomiskt starkare områden.  

Syftet med möjligheten att undanta DeSO-områden från egenbosättning är att 
asylsökande ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart 
mottagande. Dessa valmöjligheter är dock begränsade i dagsläget. Om Göteborgs 
politiska partier är seriösa med sin strävan efter integration måste man söka efter 
möjligheter för att få ett mer blandat boende i praktiken.   
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Yrkande angående Anmälan av områden i 
Göteborgs Stads som skall begränsas från 
asylsökandes egenbosättning. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Samtliga DeSO områden i Göteborgs Stad godkänns som Göteborgs Stads 
förslag på anmälan av områden och översänds till Länsstyrelsen Västra 
Götalands län att yttra sig om enligt förordningen (1994:361) om mottagande 
av asylsökande m fl 

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

 

Yrkandet 
 
En anmälan till Migrationsverket får enligt nya regler inte avse en sådan del av 
kommunen som omfattas av en invändning från länsstyrelsen. Utgångspunkterna är trots 
de ändrade reglerna att: 
 
 ”Kommunen har bäst kännedom om vilket eller vilka områden som omfattas av 
regleringen samt att länsstyrelsen och kommunen ska ha en samsyn kring vilka 
områden som anmäls.”  
 
En tidig och löpande dialog innan anmälan görs är extremt viktig för Göteborg. Om 
länsstyrelsen därefter anser att det står klart att det inte är motiverat att en viss del av 
kommunen anmäls, kommer länsstyrelsen i yttrandet göra en invändning om detta. 
 
Göteborgs Stad behöver vädja till det sunda förnuftet och en fortsatt human bedömning 
vad avser asylsökandes egenbosättning. Vi måste tala om vad vi vill från det kommunala 
hållet och utgå från att länsstyrelsen står på Göteborgs sida.  
Ingenting har förändrats sedan vi tog beslutet i april att begränsa hela staden. 
Segregationen är minst lika stor som innan och av det skälet finns ingen annan väg 
framåt än att fortsatt undanta hela Göteborg. 
 
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.  
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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.  
 
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 fortsatt att 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.   
 
GÖTEBORG 
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Källa: Kolada (N31814) 
 
 
Sammanfattning och bedömning 
 
SCB ha tagit 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 fortsatt 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. Hela Göteborgs stad är en 
kommun som under lång tid kommer ha 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. 
 
Sverigedemokraterna vill fortsatt 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. 



Yrkande angående - Anmälan av områden i 
Göteborgs Stad som ska begränsas från 
asylsökandes egenbosättning 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

1. Samtliga DeSO-områden inom Göteborgs Stad antas som Göteborgs Stads förslag på anmälan 
av områden och översänds till Länsstyrelsen Västra Götalands län att yttra sig om enligt 
förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m fl. 

2. Göteborgs Stad anmäler efter inhämtande av yttrande från Länsstyrelsen Västra Götaland till 
Migrationsverket de områden som ska begränsas från asylsökandes egenbosättning. 
 

Yrkandet 
 
Socialdemokraternas hållning är att EBO-lagen omedelbart bör avskaffas i sin helhet och ersättas med 
ett system som minskar boendesegregationen i utsatta områden, premierar en jämlik fördelning över 
landet, minskar pressen på storstadskommunerna och kompenserar för det oproportionellt stora ansvar 
som Göteborg har tagit för Sveriges samlade immigration. Genom att det socialdemokratiska yrkandet 
om att undanta hela staden från EBO-lagen vann gehör hos fullmäktigeflertalet har ett första steg tagits 
i denna riktning - incitamentet för asylsökande att flytta till Göteborg har minskat. Vi menar att staden 
som helhet, och stadens förorter i synnerhet, skulle tjäna på att sedan tidigare anmälda områden 
fortsatt är undantagna från EBO-lagen.  
 
Göteborg och elva andra kommuner valde totala undantag från EBO-lagen. Några av kommunerna är 
borgerligt styrda, några av kommunerna är socialdemokratiskt styrda, alla kommuner är eniga om att 
segregationen späs på av fortsatt okontrollerad inflyttning av asylsökande till kommunens stadsdelar 
och bostadsområden. I vårt ursprungliga yrkande konstaterade vi att Göteborgs stad har tagit emot sex 
gånger fler EBO-invandrare än övriga Göteborgsregionen har gjort tillsammans. EBO-systemet 
medför att Göteborg fortsatt riskerar bära en oproportionell stor del av migrationen till Sverige, och 
detta på ett sätt som inte tillåter förberedelse och planering – EBO-invandringen sker per definition 
utan kommunens medgivande och kännedom.  
 
Socialdemokraterna är djupt kritiska mot den lagändring som snabbt drivits igenom Sveriges riksdag 
efter krav från Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Lagändringen medför att områdesanmälan 
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måste göras igen – men med tillägget att regeringen beviljar Länsstyrelsen en roll som vida 
överskrider hur myndigheters relation till varandra traditionellt formas i svensk författning.  
Länsstyrelsen får en unik vetorätt; kommunöverklaganderätt saknas och prejudicerande domar 
omöjliggörs. Förfarandet innebär att Göteborgs folkvalda politiker, som är valda just utifrån sin lokala 
förankring och lokala kännedom, inte längre tillåts avgöra vilka konsekvenser ett undantag från EBO-
lagen – eller bristen på undantag – får för det specifika området eller staden som helhet. Detta strider 
direkt mot den ursprungliga propositionen, själva grunden för att lagstiftningen äntligen börjat 
revideras, som tydligt bekräftar att det är kommunerna som bäst vet hur de sociala och ekonomiska 
förhållandena ser ut i kommunen. Trots att staten själv inte bedömer att länsstyrelserna har mest 
kunskap i sakfrågan har den EBO-vänliga minoriteten i Sveriges riksdag pressat fram en ordning som 
delegerar en vetoartad överprövningsmakt till samma länsstyrelser. I slutändan finns en stor risk för att 
olika länsstyrelser fattar olika beslut för olika kommuner, och detta baserat på olika kriterier – 
villkoren är otydliga, ett stort tolkningsutrymme medges och rättsliga prövningar tillåts inte 
förekomma. Godtycket kan inte få utgöra princip för svensk förvaltning. 
 
Vi kan konstatera att inga sakförhållanden har förändrats sedan fullmäktige sist fattade beslut; risken 
för att enskilda undantag leder till omfattande svarthandel med hyreskontrakt eller outhärdlig 
trångboddhet är lika stor idag som då. Vi välkomnar att regeringen har tillsatt en utredning om 
svarthandeln, och därmed erkänt problemets intima koppling till EBO-undantagsfrågan. I och med 
konstaterandet av denna koppling och givet de mycket negativa effekter som en fortsatt EBO-
invandring till Göteborg skulle få för samtliga områden i staden bör det inte framstå som 
kontroversiellt för Länsstyrelsen att samtliga DeSO-områden inom Göteborgs stad fortsatt beviljas 
undantag, i väntan på att utredaren kan presentera sina slutsatser.  
 
Den rimliga hållningen för partier som vill minska segregationen och samtidigt tvingas ta hänsyn till 
den undermåliga och oprövade lagstiftningen blir därmed att pröva den överprövande Länsstyrelsens 
sakkunskap och intresse av att motverka EBO-lagens sociala konsekvenser genom att Göteborgs stad 
föreslår instansen att nuvarande undantagsregler fortsätter gälla och efter inhämtat yttrande går vidare 
till Migrationsverket med de delar av det demokratiskt beslutade förslaget som slutgiltigt godkänns av 
de ansvariga tjänstemännen. Med detta förfarande blir det tydligt vad som är de folkvaldas välavvägda 
position, utifrån sitt uppdrag i göteborgarnas tjänst, och vad som är Länsstyrelsens definitiva tolkning 
av förordningens innebörd för varje anmält DeSO-område. 
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Yrkande angående – Anmälan om områden i 
Göteborgs Stad som ska begränsas från 
asylsökandes egenbosättning 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

1. Samtliga DeSO-områden inom Göteborgs Stad antas som Göteborgs Stads förslag på 

anmälan av områden och översänds till Länsstyrelsen Västra Götalands län att yttra sig 

om enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m fl. 

2. Göteborgs Stad anmäler efter inhämtande av yttrande från Länsstyrelsen Västra 

Götaland till Migrationsverket de områden som ska begränsas 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, 

levererade regeringen en halvmesyr. Efter påtryckningar från övriga januaripartier, dvs 

MP, L och C, har riksdagen dessutom ändrat lagen så att Länsstyrelsen har ett icke 

överklagningsbart veto över det kommunala självstyret.  

Utvecklingen i Göteborg går i fel riktning på många områden: Göteborg har en grov 

gängkriminalitet med inslag av ren milis, kriminella klaner och ett växande 

parallellsamhälle. Det är också göteborgarna i stadens särskilt utsatta områden som 

drabbas värst av det migrationspolitiska haveriet på riksnivå.    

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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Anmälan av områden i Göteborgs Stad som 
ska begränsas från asylsökandes 
egenbosättning  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Områden i enlighet med stadsledningskontorets förslag i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet 
godkänns som Göteborgs Stads förslag på anmälan av områden och översänds till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län att yttra sig om enligt förordningen (1994:361) 
om mottagande av asylsökande m fl. 

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

Sammanfattning 
2020-07-17 beslutade regeringen om en förändring av förordningen (1994:361) om 
mottagande av asylsökande m fl som innebär att länsstyrelserna ges möjlighet att för-
hindra att ett område anmäls för begränsning av asylsökandes egenbosättning om det står 
klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan. 
Konsekvensen av den förändrade förordningen för Göteborgs Stad är att det inte kommer 
att vara möjligt att anmäla hela staden som ett område som ska undantas från 
asylsökandes egenbosättning med bibehållen dagersättning. Nuvarande begränsning i 
hela staden upphör att gälla 2020-12-31. För fortsatt begränsning i utvalda stadsdelar 
krävs att en ny anmälan görs till Migrationsverket senast 2020-10-19. Till anmälan ska 
bifogas ett yttrande från Länsstyrelsen. 

Begränsningen kan ge bättre förutsättningar för människor som idag lever i dessa 
stadsdelar och kan på sikt bidra till att minska och motverka segregationen i staden. 
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 lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning (bosättningslagen).   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Regeringen har gett i uppdrag åt Delegationen mot segregation (Delmos) och Statistiska 
centralbyrån (SCB) att utveckla ett rikstäckande index som belyser hur olika områden 
förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status. Detta ska skapa möjligheter att 
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följa utvecklingen över tid i landet som helhet, samt att utvärdera om genomförda insatser 
har gett effekt. Uppdraget medför att relevant statistik kommer att kunna sammanställas 
på nationell, regional och lokal nivå samt för olika områden i samtliga kommuner i 
landet. Därigenom skapas förbättrade förutsättningar för uppföljning och utvärdering av 
såväl integration som segregation. 

Att utvärdera effekten av nuvarande begränsning som gäller i hela staden sedan 2020-07-
01 är inte möjligt på grund av den korta tid som gått sedan införandet. Asylsökande är i 
nuläget framför allt bosatta i socioekonomiskt utsatta områden, vilket var fallet även 
innan begränsningen. Inflödet av asylsökande till Sverige har minskat avsevärt med 
anledning av covid-19-pandemin, vilket har medfört att det är få asylsökande som har 
omfattats av det nya regelverket. Mot bakgrund av detta är det svårt för 
stadsledningskontoret att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av att staden endast kan 
anmäla dessa områden.   

Begränsning av asylsökandes egenbosättning i bostadsområden som är socioekonomiskt 
eftersatta bör på sikt ha en positiv effekt på stadens ekonomi. I stadsdelar där skolor och 
förskolor tagit emot många asylsökande barn under flera år, kan planeringsmöjligheterna 
förbättras. Trångboddhet och risken för bostadslöshet bör minska. Kostnader som staden 
har för nödbistånd till boende för nyanlända familjer som blivit bostadslösa bör minska.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Göteborg är trångboddheten större än i 
mindre belastade områden. Fler personer samsas om det gemensamma utrymmet. När 
individer och familjer bor inneboende i lägenheter som inte är anpassade för det antal 
människor som faktiskt lever där, påverkas boendemiljön negativt. Förbrukning av el och 
vatten ökar och slitaget på fastigheterna blir större. Att begränsa asylsökandes rätt att 
bosätta sig i områden med stor trångboddhet kan ha en positiv effekt på miljön.  

Bedömning ur social dimension 
Minskad trångboddhet har en positiv påverkan på framför allt barnens situation, både 
asylsökande barn och folkbokförda barn som bor i bostäder där 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. 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.  

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (7) 
   
   

Bilagor 
1. Stadsledningskontorets förslag på områden som Göteborgs Stad vill 

begränsa från asylsökandes egenbosättning 

2. Karta över föreslagna områden 

3.  Information från Migrationsverket till kommuner om nya regler för 
anmälan av områden 

4. Vägledning till kommuner om underlag inför Länsstyrelsens yttrande inför 
anmälan enligt 7 b § förordningen (1994:361) om mottagande av 
asylsökande m fl  
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Ärendet  
En förändring av förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m fl innebär 
att den nuvarande begränsningen av asylsökandes egenbosättning som råder i Göteborgs 
Stad, upphör att gälla 2020-12-31. För fortsatt begränsning i utvalda stadsdelar krävs att 
en ny anmälan görs till Migrationsverket senast 2020-10-19.  

Beskrivning av ärendet 
2020-01-01 trädde en förändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl 
(LMA) i kraft, vilken syftar till att asylsökande i fler fall än tidigare ska välja att bo i 
områden med förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och därmed till att minska 
de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende. Bestämmelserna 
innebär att en asylsökande som flyttar till ett område med sociala och ekonomiska 
utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt 
LMA. Enligt regeringens föreskrifter är det de kommuner som omfattas av bilagan till 
förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta 
områden, som får anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen 
omfattas av regleringen. För närvarande är det 32 kommuner som omfattas av möjlighet 
till begränsning. Alla har områden som kraftigt avviker negativt från rikssnittet när det 
gäller kriterierna arbetslöshet, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och valdeltagande.  

Beslut i kommunfullmäktige 
Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 § 9 att hela staden skulle anmälas 
till Migrationsverket för begränsning av asylsökandes egenbosättning (dnr 1157/19). 
Anmälan till Migrationsverket av samtliga områden gjordes av stadsledningskontoret 
2020-04-20. Begränsningen av rätten till dagersättning för asylsökande som flyttar till 
eget boende i Göteborg började gälla 2020-07-01.  

Förändrad förordning 
I maj 2020 remitterades Justitiedepartementets promemoria ”Ett ändrat förfarande för att 
anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget 
boende”. Promemorian beskriver att det är problematiskt att kommuner anmäler områden 
som inte kan anses ha socioekonomiska utmaningar då syftet med reformen är att 
asylsökande ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart 
mottagande. För att inte kommunerna ska anmäla områden som inte är socioekonomiskt 
eftersatta, föreslog Justitiedepartementet att anmälningsförfarandet ska ändras. Innan en 
kommun anmäler till Migrationsverket vilka delar av kommunen som ska omfattas av 
begränsningen, ska Länsstyrelsen yttra sig. Om Länsstyrelsen anser att det inte är 
motiverat att en viss del av kommunen anmäls, ska det framgå av yttrandet och 
kommunen kan då inte anmäla det området. Yttrandet ska vara bindande för kommunen, 
bifogas anmälan och är inte överklagbart. Göteborgs Stads remissvar behandlades i 
kommunstyrelsen 2020-06-17 § 613 (dnr 0936/20). 

2020-07-17 beslutade regeringen om en förändring av förordningen (1994:361) om 
mottagande av asylsökande m fl i enlighet med förslagen i Justitiedepartementets 
promemoria. Förändringen innebär att Länsstyrelsen ges möjlighet att förhindra att ett 
område anmäls om det står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte 
motiverar en anmälan. Förändringen trädde i kraft 2020-08-15. Konsekvensen av den 
förändrade förordningen för Göteborgs Stad är att det inte kommer att vara möjligt att 
anmäla hela staden som ett område som ska undantas från asylsökandes egenbosättning 
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med bibehållen dagersättning. Nuvarande begränsning av asylsökandes egenbosättning 
upphör att gälla 2020-12-31. För fortsatt begränsning i utvalda stadsdelar krävs att en ny 
anmälan görs till Migrationsverket. 

Uppdrag till Migrationsverket 
För att följa upp de skärpta reglerna om eget boende för asylsökande har regeringen gett 
Migrationsverket i uppdrag att kontrollerna asylsökandes adresser och återrapportera 
antalet fall om misstanke om bidragsbrott. Uppdraget innebär att Migrationsverket, inom 
ramen för sin handläggning av ansökningar om dagersättning, bland annat kommer att 
kontrollera att anmälda adresser är privatadresser och hur många som har uppgivit en viss 
adress. I uppdraget till Migrationsverket ingår också att utvärdera och återrapportera 
efterlevnaden av de nya reglerna om eget boende. Det omfattar också förekomsten av 
misstanke om bidragsbrott när en sökande anger en adress till en privatbostad eller 
lägenhet. Migrationsverket ska i sitt uppdrag även föreslå andra åtgärder som 
myndigheten bedömer behövs för att säkerställa reformen. Redovisning av uppdraget ska 
ske 2020-12-31. 

Uppdrag till Delmos och SCB 
I regeringens strategi mot segregation beskrivs områden med socioekonomiska 
utmaningar som områden som i jämförelse med riksgenomsnittet i Sverige karaktäriseras 
av bland annat hög arbetslöshet och långtidsarbetslöshet, låg sysselsättning, hög andel 
personer med försörjningsstöd, bristande skolresultat och lågt valdeltagande. Det finns 
ingen vedertagen definition av vilka kriterier som måste uppfyllas för att ett område ska 
anses ha socioekonomiska utmaningar. Därmed finns det heller ingen framtagen 
indelning som ger vägledning kring vilka områden som begreppet avser. Regeringen har 
därför gett i uppdrag åt Delmos och SCB att utveckla ett rikstäckande index som belyser 
hur olika områden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status. 
Myndigheterna ska utgå från den områdesindelning som SCB tagit fram inom ramen för 
uppdraget att genomföra en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av 
socioekonomiska förhållanden. Indexet ska baseras på relevanta statistiska indikatorer 
som vägs samman till ett sammanhållet index. Uppdraget ska vara genomfört senast 
2021-06-30. Detta ska skapa möjligheter att följa utvecklingen över tid i landet som 
helhet, samt att utvärdera om genomförda insatser har gett effekt. Uppdraget medför att 
relevant statistik kommer att kunna sammanställas på nationell, regional och lokal nivå 
samt för olika områden i samtliga kommuner i landet. Därigenom skapas förbättrade 
förutsättningar för uppföljning och utvärdering av såväl integration som segregation.  

Anmälningsförfarandet 
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. Vid bedömningen av om 
det är motiverat att anmäla en del av kommunen ska de sociala och ekonomiska 
förhållandena i kommundelen beaktas 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 att 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 
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yttrandet. En anmälan får inte avse en sådan del av kommunen som omfattas av en 
invändning. Länsstyrelsens yttrande ska bifogas anmälan.  

Migrationsverket ansvarar för att förteckningen över de områden som anmäls av de 
aktuella kommunerna är uppdaterad. För att säkerställa att de områden kommunen 
anmäler kommer med på förteckningen, är det viktigt att det tydligt framgår att 
kommunens anmälan överensstämmer med länsstyrelsens yttrande. Information från 
Migrationsverket till kommunerna om de nya reglerna inkom till Göteborgs Stad 2020-
09-02. Av denna framgår att anmälan till Migrationsverket ska göras senast 2020-10-19 
för att anmälda områden ska komma med i förteckningen över områden där begränsning 
råder. Tidigare anmälda områden kommer inte att gälla efter 2020-12-31 om ingen ny 
anmälan inkommit i tid. 

Länsstyrelsernas arbete med att ta fram en nationell vägledning om underlag inför 
Länsstyrelsens yttrande, har pågått parallellt med att stadsledningskontoret tagit fram 
förslag på områden och inkom till Göteborgs Stad först 2020-09-10. 
Stadsledningskontoret har i dialog med Länsstyrelsen påtalat att det är angeläget att de 
lämnar sitt yttrande efter kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 men senast 
2020-10-19 då anmälan till Migrationsverket måste göras. Länsstyrelsen har meddelat att 
de har för avsikt att lämna sitt yttrande så att Göteborgs Stad ska kunna anmäla inom 
utsatt tid. 

DeSO-områden 
Områden som anmäls ska, liksom vid förra anmälan (2020-04-16 § 9, dnr 1157/19), 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 stabila och inte ändras över tid. Göteborg är 
indelat i 306 DeSO-områden. På uppdrag av SCB och 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 
hela staden-nivå. 

Stadsledningskontorets förslag på områden att anmäla för begränsning 
Av förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m fl, framgår att det vid 
bedömningen av om det är motiverat att anmäla en del av kommunen ska de sociala och 
ekonomiska förhållandena i kommundelen beaktas. Särskilt graden av arbetslöshet, 
sysselsättningsgraden, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, 
utbildningsnivån och valdeltagandet är kriteriet som ska tas hänsyn till i bedömningen. 
Sedan beslut fattades om ny förordning har stadsledningskontoret haft en pågående dialog 
med Länsstyrelsen om hur anmälningsförfarandet ska gå till samt om urval av områden.  

I Länsstyrelsens yttrande 2020-02-24 (dnr 1157/19) över stadsledningskontorets tidigare 
förslag på områden som kunde vara aktuella för begränsning, tillstyrktes förslaget. Detta 
urval har kompletterats med statistik över de ytterligare kriterier som nämns i 
förordningen för att få fram ett nytt förslag på kommundelar som föreslås för 
begränsning. Stadsledningskontorets urval av områden baseras på statistik på DeSO-nivå 
över andel förvärvsarbetande, andel med låg utbildningsnivå, andel med ekonomiskt 
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bistånd samt andel av niondeklassare som går ut grundskolan med behörighet till 
gymnasieskolan. Även andel av befolkningen som varit kort tid i Sverige har tagits i 
beaktande. Särskild vikt har lagts vid andel barn som invandrat inom de senaste fem åren, 
då detta har en stor påverkan på skolor och förskolor i aktuella områden. Statistik över 
valdeltagande har inte funnits att tillgå på DeSO-nivå utan endast på primärområdesnivå. 
Denna statistik har jämförts med resultatet för de övriga kriterierna. I urvalet har 
stadsledningskontoret också beaktat vilka stadsdelar och områden i staden 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 heller på DeSO-nivå. De flesta 
områden som föreslås uppfyller samtliga kriterier. De har lägre andel förvärvsarbetande, 
högre arbetslöshet, högre andel mottagare av försörjningsstöd, lägre andel elever med 
gymnasiebehörighet och lägre valdeltagande än genomsnittet i Göteborgs Stad. De har 
dessutom en högre andel av befolkningen som varit bosatt i Sverige mindre än fem år. 
Det finns ett DeSO-område som inte uppfyller samtliga kriterier men som ligger högre än 
genomsnittet i staden vad gäller andelen försörjningsstödstagare samt andelen bosatta 
som invandrat de senaste fem åren. Det är det DeSO-område där Askimsviken ingår där 
Göteborgs Stad har modulbostäder som genomgångslägenheter till nyanlända som 
anvisas enligt bosättningslagen.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Med anledning av att en ny förordning har trätt i kraft kommer Göteborgs Stads 
begränsning av asylsökandes egenbosättning som råder i hela staden, upphöra att gälla 
2020-12-31. Om staden avser att begränsa asylsökandes egenbosättning efter detta datum, 
krävs att staden gör en ny anmälan till Migrationsverket senast 2020-10-19. 
Begränsningen kan ge bättre förutsättningar för människor som idag lever i dessa 
stadsdelar och kan på sikt bidra till att minska och motverka segregationen i staden. 
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.   

Stadsledningskontorets bedömning är att de områden som framgår av bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet är områden som kan utgöra Göteborgs Stads förslag på anmälan av 
områden och översändas till Länsstyrelsen att yttra sig om enligt förordningen (1994:361) 
om mottagande av asylsökande m fl, samt att dessa områden kan anmälas till 
Migrationsverket som delar av staden som ska begränsas från asylsökandes 
egenbosättning. 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Stadsledningskontorets förslag på områden 
som Göteborgs Stad vill begränsa från 
asylsökandes egenbosättning 
 

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 
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Gårdsten sydvästra 1480C3930 
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 
Norra Biskopsgården 1480C3020 
Norra Biskopsgården 1480C3050 
Norra Biskopsgården 1480C3070 
Rambergsstaden Ramberget 1480C2710 
Rambergsstaden Ramberget 1480C2750 
Rambergsstaden Ramberget 1480C2780 
Rambergsstaden Ramberget 1480C2850 
Rannebergen norra 1480C3910 
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Rannebergen södra 1480C3860 
Skattegården 1480C1310 
Skälltorp Bäckebol 1480C3450 
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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Nya regler för anmälan av områden med sociala 
och ekonomiska utmaningar gällande eget 
boende för asylsökande (EBO) 
 

Den 15 augusti 2020 ändrades 7 b och c §§ i förordning (1994:361) om mottagande 

av asylsökande m.fl. gällande vilka områden som kan anmälas och hur anmälan ska 

göras. Innan en kommun anmäler ett eller flera områden i kommunen till 

Migrationsverket ska länsstyrelsen yttra sig. Av yttrandet ska framgå om 

länsstyrelsen invänder mot att ett område anmäls. Kommunen får inte anmäla ett 

område som länsstyrelsen invänt mot. 

 

Bakgrund 
Sedan den 1 juli i år är huvudregeln att en asylsökande inte har rätt till 

dagersättning eller särskilt bidrag om han eller hon på egen hand ordnar en egen 

bostad i en del av en kommun som anses ha sociala och ekonomiska utmaningar 

och som anges på Migrationsverkets förteckning över anmälda områden. 

 

Det är endast de 32 kommuner som finns med i bilagan till förordningen 

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

som kan göra en anmälan. Ni får den här informationen eftersom er kommun finns 

med i bilagan. 

 

DeSO-koder används för att identifiera områden 
För att identifiera vilka delar av kommunen som anmälan omfattar ska även fortsatt 

Statistiska centralbyråns koder för demografiska statistikområden (DeSO) 

användas. DeSO är en regional indelning i mindre geografiska områden som följer 

läns- och kommungränserna, där varje område har en unik kod. På 

https://www.scb.se finns mer information om vad DeSO-koder är. 

 

Länsstyrelsens yttrande  
Migrationsverket ansvarar för att förteckningen över de områden som anmäls av de 

aktuella kommunerna är uppdaterad. Innan kommunen kan göra sin anmälan ska 

länsstyrelsen yttra sig över det eller de DeSO kommunen avser att anmäla. 

Yttrandet från länsstyrelsen ska bifogas kommunens anmälan till Migrationsverket. 

En kommun får inte anmäla ett DeSO som länsstyrelsen invänder mot. Det framgår 

av det nya regelverket som började gälla den 15 augusti 2020.  

 

För att säkerställa att de DeSO kommunen anmäler kommer med på förteckningen 

är det viktigt att det tydligt framgår att kommunens anmälan överensstämmer med 

länsstyrelsens yttrande.   

  

https://www.scb.se/


   2 (2) 

 

 

 

Det här behöver ni göra nu 

 Ta hjälp av SCB:s kartverktyg Regina för att ta reda på vilken DeSO-kod 

era valda områden har. Använd webbläsaren Microsoft Edge. 

1. När kartverktyget har öppnats finns det i högra hörnet en ruta med 

Lagerlista/Teckenförklaring. Bocka i DeSO. 

2. I den vågräta rutan till vänster, tryck på DeSO. 

3. Skriv in er 4-siffriga kommunkod i rutan för DeSO-kod. 

4. Tryck på sök. Kommunens DeSO och kommungränsen kommer att visas på 

kartan. Detta kan ta några sekunder. 

 

 Ge länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över de delar ni kommit fram till. 

 När länsstyrelsen yttrat sig över kommunens val av områden kan 

kommunen anmäla aktuella koder till Migrationsverket genom att skicka 

blanketten som bifogas detta brev med e-post till anmala-omrade-

ebo@migrationsverket.se. 

  

 

Anmäl så snart som möjligt 
Anmälan om aktuella DeSO kan ske från och med nu. 

Förteckningen ska vara uppdaterad senast 31 oktober och kommer att gälla från 1 

januari 2021. För att komma med på den behöver anmälan ha kommit in till 

Migrationsverket senast den 19 oktober 2020. Observera att tidigare anmälda 

områden inte kommer gälla efter den 31 december 2020 om ingen ny anmälan 

inkommit i tid. 

 

Förteckningen kommer sedan att uppdateras löpande om områden återkallas men 

gäller först vid nästkommande årsskifte om områden läggs till. 

För att lägga till områden på den förteckning som gäller från nästkommande 

årsskifte bör anmälan ha kommit in senast två veckor före den 31 oktober 

respektive år. 

 

Information på migrationsverket.se 
Migrationsverket har tagit fram en teknisk lösning så att enskilda personer kan gå 

in på Migrationsverkets webbplats och kontrollera om en viss adress finns i ett 

område som tagits med på förteckningen. Förteckningen finns också publicerad på 

hemsidan under Öppen data.  

 

Om ni har frågor 
Tveka inte att mejla till anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se 

om något är oklart. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna-Johanna Viking, processledare 

Jaqueline Bajo Lundberg, processledare 

 

Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen 

Migrationsverket 

mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Boende/Eget-boende.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Oppna-data.html
mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
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www.lansstyrelsen.se 

 

 
 

Vägledning till kommuner om underlag inför 
Länsstyrelsens yttrande inför anmälan enligt 7 b § 
förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande 
m.fl.  

Bakgrund 

Innan en kommun gör en anmälan till Migrationsverket ska kommunen inhämta ett 

yttrande från länsstyrelsen över den eller de delar av kommunen som kommunen avser att 

anmäla. Om länsstyrelsen anser att det står klart att det inte är motiverat att en viss del av 

kommunen anmäls ska länsstyrelsen i yttrandet göra en invändning om detta. En anmälan 

till Migrationsverket får inte avse en sådan del av kommunen som omfattas av en 

invändning. Länsstyrelsens yttrande ska bifogas anmälan.  

 

Länsstyrelserna ska stödja kommunerna till välgrundade bedömningar och har ett 

gemensamt ansvar att se till att bedömningarna blir likvärdiga runt om i landet. 

Länsstyrelsernas samverkan och stöd till kommunerna ska leda till att inga omotiverade 

skillnader görs i landet.  

 

Denna vägledning har tagits fram som ett stöd inför kommunens urval av områden att 

anmäla till Migrationsverket. Utgångspunkterna är att kommunen har bäst kännedom om 

vilket eller vilka områden som omfattas av regleringen samt att länsstyrelsen och 

kommunen har en samsyn kring vilka områden som anmäls. En tidig och löpande dialog 

innan anmälan görs är därför viktig. 

Faktorer vid bedömning 

Syftet med bestämmelserna är att asylsökande ska välja att bo i områden där det finns 

förutsättningar för socialt hållbart mottagande. Begränsningen av rätten till dagersättning 

vid eget boende bör därför inte omfatta fler områden än vad som är nödvändigt. 

Restriktivitet vid urvalet av områden ska därför iakttas. 

I förordningen preciseras vilka faktorer som särskilt ska beaktas i syfte att underlätta och 

likrikta kommuners och länsstyrelsers bedömningar av om det är motiverat att anmäla ett 

område. Vid bedömningen ska de sociala och ekonomiska förhållandena i kommundelen 

beaktas och särskilt 

• graden av arbetslöshet 

• graden av sysselsättning 

• andelen mottagare av försörjningsstöd 

• skolresultaten 

• utbildningsnivån 

• valdeltagandet 
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Därutöver kan det i lokala fall finnas andra sociala och ekonomiska förhållanden som i 

det enskilda fallet bör beaktas. För att faktorerna i ett område ska vara relevanta vid 

bedömningen bör det krävas att svårigheterna eller utmaningarna inte endast är 

begränsade utan av viss styrka och att förhållandena i området därför avviker från andra 

jämförbara områden.  

Underlag som länsstyrelsen behöver inför sitt yttrande  

Remissen från kommunen bör innehålla: 

• En lista över de DeSO-områden som kommunen avser att anmäla   

• Underlag med analys av de sociala och ekonomiska förhållandena i respektive 

kommundel, inklusive 

o hur kommunen för respektive kommundel (DeSO) särskilt har beaktat 

graden av arbetslöshet, sysselsättningsgraden, andelen mottagare av 

försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet 

o om kommunen har beaktat andra sociala och ekonomiska förhållanden, i 

så fall vilka  

o utförlig motivering till varför områdena valts  

• Övrigt relevant underlag, exempelvis tjänsteskrivelser 

Det kan finnas svårigheter att göra bedömningar om områden avgränsas för mycket och 

görs för små. Beroende på omständigheterna i enskilda fall kan det då vara lämpligt att i 

bedömningarna gruppera flera mindre områden så att de motsvarar t.ex. stadsdelar eller 

bostadsområden1. I dessa fall bör det framgå av underlagen vilka DeSO som 

grupperingen omfattar och vilka omständigheter som har föranlett grupperingen. 

 

Delegationen mot segregation kan ge stöd i kommunens framtagande av underlag. 

Kontaktperson på Delmos är Ulrika Pudas, ulrika.pudas@delmos.se.  

Områden med socioekonomiska utmaningar  

I regeringens strategi mot segregation beskrivs ”områden med socioekonomiska 

utmaningar” som områden som i jämförelse med riksgenomsnittet i Sverige 

karaktäriseras av bland annat hög arbetslöshet och långtidsarbetslöshet, låg 

sysselsättning, hög andel personer med försörjningsstöd, bristande skolresultat och lågt 

valdeltagande. Ofta är andelen barn och unga högre än i andra områden. Det är långt ifrån 

alla personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar som är 

socioekonomiskt utsatta.2 

DeSO 

Ett demografiskt statistikområde, DeSO, är en regional indelning i små geografiska 

områden som följer läns- och kommungränserna, inrättad av Statistiska centralbyrån 

(SCB). Indelningen tar hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna, i 

möjligaste mån, följer exempelvis gator, vattendrag och järnvägar. Byggstenar som 

använts för att skapa DeSO är tätorter och valdistrikt. 

 
1 Läs mer i promemoria Ett ändrat förfarande att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till 

dagersättning vid eget boende, sid 8 
2Delmos: Ett nationellt system för uppföljning av segregation, sid 8 https://www.delmos.se/kunskap/statistik-och-

uppfoljning/  

mailto:ulrika.pudas@delmos.se
https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/deso---demografiska-statistikomraden/
https://www.delmos.se/kunskap/statistik-och-uppfoljning/
https://www.delmos.se/kunskap/statistik-och-uppfoljning/
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I 2 § Migrationsverkets föreskrift om förteckning över kommundelar som ska anses ha 

sociala och ekonomiska utmaningar står: När en kommun med stöd av 7 b § förordningen 

(1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. till Migrationsverket anmäler en eller 

flera delar av kommunen 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. Den aktuella förteckningen över 

kommundelar som idag är anmälda finns på Migrationsverkets hemsida. 

Tillämpliga bestämmelser  

Enligt 7 b § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 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 avses i 7 c. Vid 

bedömningen av om det är motiverat att anmäla en del av kommunen ska de sociala och 

ekonomiska förhållanden i kommundelen beaktas 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 att anmäla. Om länsstyrelsen 

anser att det står klart att det inte är motiverat att en viss del av kommunen anmäls, ska 

länsstyrelsen i yttrandet göra en invändning om detta. En anmälan får inte avse en sådan 

del av kommunen som omfattas av en invändning. Länsstyrelsens yttrande ska bifogas 

anmälan.  

 

En anmälan ska gälla tills vidare. Dock ska en anmälan som har gjorts till 

Migrationsverket före den 15 augusti 2020 upphöra att gälla den 1 januari 2021.  

Om en kommun som har gjort en anmälan inte längre anges i bilaga 1 till förordningen 

om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, ska anmälan 

anses återkallad.  

 

Enligt 7 c § samma förordning ska Migrationsverket hålla en förteckning tillgänglig över 

de delar av kommuner som är anmälda enligt 7 b §. Förteckningen ska uppdateras så snart 

det finns behov, dock senast två veckor efter det att en anmälan har gjorts eller återkallats. 

De delar av förteckningen som ändras vid en uppdatering ska börja gälla  

1. omedelbart, om ändringen medför att en del av en kommun tas bort från förteckningen, 

eller   

2. från det årsskifte som inträffar närmast efter två månader från uppdateringen, om 

ändringen medför att en del av en kommun läggs till i förteckningen.  I förteckningen ska 

det för varje del av en kommun anges från och med vilket datum som förteckningen 

gäller.  

 

Enligt paragraf, 11 a §, i samma förordning får inte länsstyrelsens ställningstagande i ett 

yttrande enligt 7 b § andra stycket överklagas. 

https://www.migrationsverket.se/download/18.6f22e3491708b85db6e155f/1587559946953/MIGRFS%202020%203.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.6f22e3491708b85db6e155f/1587559946953/MIGRFS%202020%203.pdf
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-04-30-Nu-finns-den-forsta-forteckningen-over-omraden-som-omfattas-av-nya-EBO-regler.html
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-07/SFS2020-734.pdf
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Enligt 10 a § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har en asylsökande 

inte rätt till dagersättning enligt 17 § eller särskilt bidrag enligt 18 § om han eller hon på 

egen hand ordnar bostad och bostaden ligger i en del av en kommun som vid 

inflyttningen och under den tid utlänningen bor i den anses ha sociala och ekonomiska 

utmaningar enligt föreskrifter meddelade med stöd av andra stycket. Detta gäller dock 

inte om det är uppenbart oskäligt att utlänningen inte får rätt till sådant bistånd.  

 

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka delar av en kommun som ska anses ha 

sociala och ekonomiska utmaningar och om möjligheten för en kommun med sådana 

kommundelar att i ett anmälningsförfarande ange vilka av kommundelarna som ska 

omfattas av första stycket.   
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