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Nya regler om eget boende (EBO): 
Migrationsverket behöver information från er 
 
Nu ändras reglerna för eget boende för asylsökande. Det innebär att er kommun 
kan anmäla vilka områden som ska finnas med i Migrationsverkets förteckning 
över de delar av en kommun som bedöms ha sociala och ekonomiska utmaningar.  
 
 
Bakgrund 
De ändrade reglerna innebär att asylsökande normalt inte kommer att ha 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.  
 
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 enligt 7 b § förordningen (1994:361) om mottagande av 
asylsökande. Ni får den här informationen eftersom er kommun finns med i 
bilagan.   
 
 
DeSO-koder kommer att användas för att identifiera områden 
För att identifiera vilka delar av kommunen som anmälan omfattar ska 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.  
 
 
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. 
• Anmäl aktuella koder till Migrationsverket på blanketten som bifogas detta 

brev genom att e-posta den till anmala-omrade-
ebo@migrationsverket.se. 
 

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/deso---demografiska-statistikomraden/
http://geodata.scb.se/reginawebmap/main/webapp/
mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
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Anmäl så snart som möjligt 
Anmälan om aktuella DeSO kan ske från och med nu.  
 
Den första förteckningen ska vara färdig senast 30 april och kommer att gälla från 
1 juli 2020. För att komma med på den behöver ni ha skickat in er anmälan till 
Migrationsverket senast den 24 april 2020.  
 
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 1 januari 2021 bör 
anmälan ha kommit in senast den 31 augusti 2020.  
 
 
Det här gör Migrationsverket 
Migrationsverket ansvarar för att det finns en förteckning över de områden som 
anmäls av de aktuella kommunerna. Däremot finns inget uppdrag om pröva 
kommunens val om områden.   
 
Vi arbetar just nu på en teknisk lösning så att enskilda personer kan gå in på 
Migrationsverkets webbplats www.migrationsverket.se och kontrollera om en viss 
adress finns i ett område som någon kommun anmält som utsatt. Vi planerar att ha 
detta klart innan sommaren. 
 
 
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 
 
 
 
 

http://www.migrationsverket.se/
mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
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Datum för anmälan:*

Kommun:*

Kontaktperson:*

Befattning:*

E-postadress:*

Telefon:*

Kommunens e-postadress:*

Beslutsdatum:*
ÅÅÅÅ-MM-DD

Beslutets diarienummer:*

Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig innan anmälan:*   JA
ÅÅÅÅ-MM-DD

Instruktion

Typ av anmälan:*
Anmälan avser registrering av tillkommande områden

Anmälan avser avregistrering av tidigare anmälda områden

DeSO-kod DeSO-kod DeSO-kod

Datum:*

2. Fyll i koder för samtliga områden som ska anmälas i listan nedanför (då ruta markeras visas hjälptext).
3. Om en angiven kod inte följer rätt format visas varningsruta om felaktigt angivet format. Försök igen!
4. Sänd komplett formulär som bilaga till Migrationsverket - e-postadress: anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se

Datum och diarienummer/annan beteckning för kommunens beslut om områden som ska anmälas.

1. Markera ett av nedan två alternativ om anmälan avser nytillkommet område alt. avanmälan av tidigare anmält område.

Anmälan av Demografiska Statistikområden (DeSO) till Migrationsverket

Riksdagen har beslutat om att asylsökande, som på egen hand ordnar bostad i ett område med sociala och ekonomiska utmaningar, som 
huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Regeringen har i 
bilagan till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, pekat ut 32 kommuner där 
detta kan bli aktuellt. Blankett fylls i av behörig anmälare i kommunen, då beslut fattats i kommunen och länsstyrelsen beretts tillfälle att 
yttra sig. Ifylld blankett sänds som bilaga till anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se.

ÅÅÅÅ-MM-DD

OBS! Alla obligatoriska (*) områden nedan ska fyllas i!
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