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Yrkande angående – Yttrande till förvaltningsrätten i 
mål nr 6658-20, laglighetsprövning enligt kommunallagen 
avseende kommunfullmäktiges beslut – begränsning av 
asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborg stad anser att överklagandet ska tillstyrkas. 
2. Nedanstående text översänds till förvaltningsrätten som Göteborg stads yttrande. 

 

Yrkandet 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 § 9 att anmäla till Migrationsverket att 

samtliga DeSO-områden i Göteborgs Stad ska undantas från asylsökandes 

egenbosättning. Emma Salomonsson överklagar beslutet och anför att beslutet strider mot 

internationell och nationell lag och därför ska upphävas. Enligt överklagan strider beslutet 

mot tillämplig lag och dess syfte och även mot grundläggande mänskliga rättigheter som 

rätten att bosätta sig och rätten till privatliv samt rätten att inte bli diskriminerad. 

Göteborgs stad delar denna bedömning, och detta har även tydliggjorts i av  

Promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av 

begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende som staden ombetts uttala sig 

angående. Lagstiftarens intention var inte att hela Göteborg ska kunna anmälas. 
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Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6658-
20, laglighetsprövning enligt kommunallagen 
avseende kommunfullmäktiges beslut – 
begränsning av asylsökandes möjligheter till 
eget boende i vissa områden 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

Som yttrande i mål nr 6658-20, Emma Salomonsson ./. Göteborgs Stad, översänds  
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till förvaltningsrätten. 

Ärendet och dess bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 § 9 att anmäla till Migrationsverket att 
samtliga DeSO-områden i Göteborgs Stad ska undantas från asylsökandes 
egenbosättning. 

Emma Salomonsson överklagar beslutet och anför att beslutet strider mot internationell 
och nationell lag och därför ska upphävas. 

Förvaltningsrätten har gett Göteborgs Stad tillfälle att yttra sig över överklagandet senast 
den 22 juni 2020. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilagor 
1. Överklagande och utveckling av talan  

2. Yttrande till förvaltningsrätten 
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Förvaltningsrätten i Göteborg 

Box 53197  

400 15 Göteborg 

 

    Göteborg, den 19 maj 2020 

 

Utveckling av talan i mål  

Emma Salomonsson ./.  Göteborgs Stad angående EBO Laglighetsprövning 

 

 

I egenskap av ombud för klaganden enligt registrerad fullmakt får jag härmed anföra följande. 

 

En majoritet i kommunfullmäktige för Göteborgs kommun beslutade i det laglighetsprövade 

beslutet att anmäla hela Göteborgs kommun som område med sociala och ekonomiska 

utmaningar i vilket asylsökande inte skall kunna bosätta sig med bibehållet ekonomiskt 

bistånd. Detta beslut står i direkt strid med tillämplig lags både bokstav och syfte och står 

även i strid med grundläggande mänskliga rättigheter som rätten att bosätta sig och rätten till 

privatliv och rätten att inte bli diskriminerad. Beslutet ska därmed upphävas enligt 

Kommunallagens 10 kap. 8 § 4 p.  

 

UTVECKLING AV GRUNDER 

Enligt Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 10 a § följer att: 

 

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 har 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.  

 

Av andra stycket följer att: 

 

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  

 

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

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
Avd. 3  
 
INKOM: 2020-06-05 
MÅLNR: 6658-20 
AKTBIL: 9
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De kommuner som anges i bilaga 13 till förordningen (2018:151) om statsbidrag till 

kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden får till Migrationsverket anmäla att 

en eller flera delar av kommunen ska anges i den förteckning som avses i 7 c §. 

 

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

områden 3 § framgår att förutsättningen för bidrag enligt förordningen är att  

 

- Bidrag får lämnas till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden för 

åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i dessa områden, 

- framtagandet av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala 

utvecklingen i socioekonomiskt eftersatta områden. 

 

Av Regeringens proposition 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande sid 

11f framgår angående vilka områden som skall kunna anmälas som områden med sociala och 

ekonomiska utmaningar sägs: 

 

När det sedan gäller vilka områden som en begränsning bör omfatta instämmer regeringen i 

promemorians förslag att det bör handla om de områden som kan anses ha socioekonomiska 

utmaningar. En områdesbegränsning bör vara så snäv som möjligt och inte omfatta fler 

områden än meningsfullt och nödvändigt. Den bör inriktas på att lösa de problem som finns 

med asylsökandes eget boende och det är, som utvecklas i avsnitt 4, framförallt i områden med 

socioekonomiska utmaningar som det förekommer problem med t.ex. ökad segregation, extrem 

trångboddhet och försämrade planeringsförutsättningar för kommunerna. 

  

Möjligheten till eget boende bör dock, enligt regeringens mening, inte begränsas så snart det i ett 

område uppstår vissa sådana problem. I stället är det regeringens uppfattning att problematiken 

bör vara mer påtaglig och leda till en mer generell påverkan på de socioekonomiska 

förhållandena i området. Vissa remissinstanser, bl.a. Hylte kommun och SKL, anser att 

även kommuner eller områden som har tagit emot många asylsökande bör kunna 

omfattas av begränsningen. Regeringen anser dock inte i nuläget att det finns skäl att 

låta en kommun eller ett område omfattas av begränsningen enbart av den anledningen 

att kommunen eller området har tagit emot många asylsökande. Att många asylsökande 

har flyttat in i kommunen och den inverkan som det kan ha fått på det lokala samhället 

är i stället något som skulle kunna ligga till grund för varför ett område anses ha 

socioekonomiska utmaningar. 

 

Av den ovan redovisade gällande lagstiftningen med förordningar och förarbeten framgår 

tydligt att Göteborgs kommun i det laglighetsprövade beslutet hade möjlighet att till 

Migrationsverket anmäla ”del eller delar” av kommunen. Kriteriet för vilka delar som skall 

anmälas skall vara att dessa delar har sociala och ekonomiska utmaningar. Av förarbeten till 
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lagen framgår att denna typ av utmaningar skall innefatta ökad segregation, extrem 

trångboddhet och försämrade planeringsförutsättningar för kommunen.  

 

Det framgår även direkt uttalat i förarbetet att en hel kommun inte skall kunna anmälas och 

att enbart kriteriet att en kommun tagit emot ett stort antal asylsökande inte skall kunna leda 

till ett undantag, utan det är de direkta problemen i ett visst lokalt område som skall vara 

styrande.  

 

Sammantaget måste det ha klart framgått för kommunfullmäktige i Göteborgs kommun att 

deras beslut inte hade stöd i lag och inte var förenligt med lagens bokstav eller syfte. Detta 

framgick även tydligt av det underlag som kommunfullmäktige hade inför beslutet ifrån 

tjänstemännen, och även ifrån Länsstyrelsen för Västra Götalands kritik till beslutsförslaget.  

Kommunstyrelsen har därmed medvetet fattat ett beslut utan stöd i lag av politiska eller 

symboliska skäl, detta är just den typ av beslut som skall upphävas och göras om med stöd av 

här tillämpliga laglighetsprövning.  

 

Ovan anförda slutsats drogs också av Sveriges regering, som den 15 maj 2020 genom 

promemorian ”Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen 

av rätten till dagersättning vid eget boende” konstaterar att kommuner försöker använda 

lagändringarna avseende EBO på ett sätt som står i strid med lagens syfte genom att inte bara 

vissa områden med särskilda sociala och ekonomiska utmaningar anmäls.  

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/atgarder-for-att-motverka-att-

omraden-utan-sociala-och-ekonomiska-utmaningar-undantas-ebo-lagstiftningen/      

  

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

En stark anledning till att de ovan beskrivna begränsningarna i asylsökandes rätt att fritt 

bosätta sig med bibehållet stöd begränsas i möjligast mån är att det är en grundläggande och 

tungt vägande rättighet för alla människor att få resa och bosätta sig och bygga ett liv och ett 

hem på den plats de önskar. Dessa rättigheter inkluderas i rätten till privatliv enligt EKMR art 8, 

och rätten att inte bli diskriminerad enligt art 14, och får därmed bara begränsas med stöd av 

lag och de begränsningar som införs måste enligt RF 2:21 …göras endast för att tillgodose 

ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad 

som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den… 

 

Även om den här aktuella lagstiftningen inte direkt hindrar rätten att resa eller bosätta sig, så 

utgör indraget ekonomiskt stöd ifrån staten till en grupp som i många fall inte är tillåtna att 

själva försörja sig, en defacto begränsning som måste beaktas. Detta rör även så 

grundläggande rättigheter att inskränkningar måste ske med mycket stor försiktighet och med 

hänsyn till proportionalitet och syftet med lagstiftningen.  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/atgarder-for-att-motverka-att-omraden-utan-sociala-och-ekonomiska-utmaningar-undantas-ebo-lagstiftningen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/atgarder-for-att-motverka-att-omraden-utan-sociala-och-ekonomiska-utmaningar-undantas-ebo-lagstiftningen/
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Av Europadomstolens praxis framgår att i de fall ett land väljer att bevilja sociala förmåner till 

asylsökande och migranter måste dessa förmåner utformas utan diskriminering och 

godtycklighet. I tex målen Bah v. the United Kingdom, Ponomaryovi v. Bulgari och  Bigaeva v. 

Greece har dessa frågor diskuterats av Europadomstolen och i de två senare ansågs förmåner 

som inte var obligatoriska för landet att bevilja, ändå utgöra brott mot art 14 då deras 

utformning var godtycklig och diskriminerande. Att asylsökande som bor i hela Göteborg skall 

drabbas av kraftiga begränsningar i de stöd de erhåller från staten, utan att de bor i områden 

som faktiskt har stora sociala eller ekonomiska utmaningar kommer att godtyckligt drabbas av 

en lagstiftning vars syfte de inte omfattas av, men som ändå drabbar dem. Detta i sig utgör ett 

brott mot art 14 EKMR. 

 

Mot denna bakgrund blir det än mer allvarligt att Kommunstyrelsen medvetet i det 

laglighetsprövade beslutet går emot både lagens bokstav och dess syfte.  

 

Ytterligare ett perspektiv på det de mänskliga rättigheter som kränks av kommunfullmäktiges 

beslut handlar om beslutets förenlighet med Barnkonventionen som numera är lag i vårt land, 

även i Göteborg.  

 

Klaganden gör gällande att beslutet har ett bristande barnrättsperspektiv och även på andra 

sätt brister i att lyfta individens perspektiv och skyddsbehov som asylsökande, samt brister i 

principen om likabehandling. 

 

Att ha särskilda regler för asylsökande barn strider mot intentionerna i artikel 2 i konventionen 

som ger alla barn som vistas legalt i ett land lika rätt till konventionens rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. "Konventionens rättigheter omfattar alla barn inom landets jurisdiktion, det vill 

säga även barn som söker uppehållstillstånd i landet." Skulle en regel om indraget barnbidrag 

för familjer som bosätter sig i barnfamiljstäda områden med överfyllda skolor kunna beslutas 

om? 

 

22. Principen om icke-diskriminering ska stå i centrum för alla policyer och rutiner som 

gäller migration, inklusive åtgärder för gränskontroll, och oavsett barns eller deras 

föräldrars migrationsstatus. All särbehandling av migranter ska ske lagenligt och 

proportionerligt, i ett legitimt syfte, och i linje med barnets bästa och med internationella 

normer för mänskliga rättigheter. På samma sätt bör konventionsstaterna se till att barn 

som är migranter och deras familjer integreras i mottagarsamhällena genom att deras 

mänskliga rättigheter realiseras i praktiken och de får tillgång till samhällstjänster på 

samma villkor som landets medborgare. 

 

44. Kommittéerna är bekymrade för att policyer eller praxis som förnekar eller inskränker 

grundläggande rättigheter, inklusive arbetsrättigheter och andra sociala rättigheter, för 

vuxna migranter på grund av deras nationalitet, statslöshet, etniska ursprung eller 
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migrationsstatus, direkt eller indirekt kan påverka barns rätt till liv, överlevnad och 

utveckling. Om sådana policyer finns är de även ett hinder för att ta fram heltäckande 

migrationspolicyer och få in migration som en ordinarie del i utvecklingspolicyer. I 

enlighet med artikel 18 i FN:s konvention om barnets rättigheter bör konventionsstaterna 

därför se till att barns utveckling och barns bästa till fullo beaktas när det gäller policyer 

och beslut som syftar till att reglera deras föräldrars tillgång till sociala rättigheter, 

oavsett deras migrationsstatus. På samma sätt bör barns rätt till utveckling, och barnens 

bästa, beaktas när staterna allmänt eller individuellt hanterar situationen för migranter 

som uppehåller sig i landet irreguljärt, däribland genom att man genomför mekanismer 

för att erhålla reguljär status som ett sätt att främja integration och förhindra 

exploatering och marginalisering av barn som är migranter och deras familjer.1 

 

Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms 

vara barnets bästa. De sociala problem som utan tvekan är förknippade med de asylsökandes 

boende – trångboddhet och oseriösa hyresvärdars utnyttjande av människors utsatthet – 

kommer inte att minska genom att fattiga människor görs ännu fattigare. Mot artikel 3 stider 

således förslaget om indragen dagersättning utan individuell prövning. Vid varje beslut som 

rör barn ska en individuell prövning göras utifrån principen om barnets bästa. Beslutet som nu 

har fattats ökar risken att asylsökande, framförallt familjer, väljer att, trots indragen 

dagersättning, bosätta sig i en kommun. I de fallen är det särskilt viktigt att barnets rättigheter 

inte försummas, utan att de kan leva under värdiga levnadsvillkor, beslutet som fattas riskerar 

att öka barnens utsatthet istället för minska.  

 

Beslutet har fattats med syftet att vara en åtgärd för att förebygga trångboddhet och annan 

utsatthet. Att införa totalförbud på boende i vissa områden, utan individuell prövning av 

barnets bästa, är inte förenligt med svensk lag i form av Barnkonventionen.  

 

 

Dag som ovan, 

 

 

Advokat Tomas Fridh 

 
1 https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/ak-22-svenska.pdf 

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/ak-22-svenska.pdf
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Bilaga 2 

Förvaltningsrätten i Göteborg    
Box 53197 
400 15 Göteborg 

 

 

Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 6658-20,  
Emma Salomonsson ./. Göteborgs Stad, laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 
 

Göteborgs Stads inställning 
Göteborgs Stad anser att överklagandet ska avslås. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 § 9 att anmäla till Migrationsverket att 
samtliga DeSO-områden i Göteborgs Stad ska undantas från asylsökandes 
egenbosättning. 
 
Emma Salomonsson överklagar beslutet och anför att beslutet strider mot internationell 
och nationell lag och därför ska upphävas. Beslutet strider mot tillämplig lag och dess 
syfte och även mot grundläggande mänskliga rättigheter som rätten att bosätta sig och 
rätten till privatliv samt rätten att inte bli diskriminerad.  
 

Rättslig reglering 
Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), KL, ska ett överklagat beslut upphävas, 
om  

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning 

Av 10 a § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m. fl., LMA, 
framgår att en utlänning som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 inte har 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.  

Av andra stycket framgår att regeringen får meddela föreskrifter om vilka delar av en 
kommun som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar och om möjligheten för 
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en kommun med sådana kommundelar att i ett anmälningsförfarande ange vilka av 
kommundelarna som ska omfattas av första stycket.  

Regeringen har i 7 a-c §§ förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 
meddelat föreskrifter. Enligt föreskrifterna är det de kommuner som omfattas av bilagan 
till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socio-ekonomiskt 
eftersatta områden som får anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av 
kommunen ska omfattas av regleringen. 

Skälen för Göteborgs Stads inställning 
Den 1 januari 2020 trädde en förändring i LMA i kraft som syftar till att asylsökande i 
fler fall än tidigare ska välja att bo i områden där det finns 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 bor i ett 
område med sociala och ekonomiska utmaningar som huvudregel inte har rätt till 
dagersättning eller särskilt bidrag enligt LMA. Enligt LMA-förordningen 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. Göteborgs Stad är en av de 
32 kommuner som omfattas av bilagan.   

Innan en kommun gör en anmälan till Migrationsverket ska kommunen ge länsstyrelsen 
möjlighet att yttra sig över vilka områden kommunen har för avsikt att anmäla. Yttrandet 
är inte bindande för kommunen utan länsstyrelsen är i förhållande till kommunerna endast 
rådgivande och stödjande. Migrationsverket har i uppgift ett hålla en förteckning 
tillgänglig över de kommundelar som anmälts. Begränsningen av rätten till dagersättning 
får effekt i samband med att förteckningen över vilka områdens om omfattas av 
regleringen börjar gälla den 1 juli 2020.  

Den nuvarande regleringen innebär att kommunerna som omfattas av möjligheten att 
begränsa egenbosättning av asylsökande själva kan bestämma och anmäla i vilka 
områden begränsningen ska gälla. Kommunerna har getts denna möjlighet eftersom de 
har ansetts bäst lämpade att bedöma vilka områden som har sådana socioekonomiska 
utmaningar som avses, se prop. 2019/20:10 s. 13. För att ge kommunerna stöd och för att 
det inte ska uppstå några omotiverade skillnader i vilka områden som väljs ut, ska 
kommunerna ge länsstyrelserna tillfälle att yttra sig. Kommunerna hade möjlighet att 
rapportera områden till Migrationsverket senast den 24 april 2020.  

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har i det överklagade beslutet anmält till 
Migrationsverket att samtliga DeSO-områden i kommunen ska undantas från 
asylsökandes egenbosättning.  
 
Sedan det konstaterats att elva av de 32 kommunerna som omfattas av möjligheten att 
anmäla områden rapporterat att hela kommunen skulle undantas från egenbosättning har 
Justitiedepartementet i maj 2020 i en promemoria, Ett ändrat förfarande för att anmäla 
områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende, dnr 
Ju2020/01879/L7, föreslagit förändringar i LMA-förordningen. Ändringarna innebär att 
länsstyrelsen ska ges möjlighet att förhindra att en kommun anmäler ett område om det 
står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan. 
Förändringen ska införas för att förhindra missbruk av systemet. Genom en ordning där 
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länsstyrelsen ska ge sitt godkännande innan anmälan säkerställs både att kommunerna har 
ett inflytande över vilka områden med socioekonomiska utmaningar som ska omfattas av 
regleringen och att det inte görs anmälningar som tydligt strider mot regleringens syfte. 
Promemorian är nu föremål för remissförfarande. Ändringarna föreslås träda i kraft den 
15 augusti 2020 och innebär att de områden som en kommun har anmält före 
ikraftträdandet ska upphöra att gälla den 31 december 2020.  

Med hänsyn till att det föreslås ändringar i nu gällande föreskrifter avseende vilka 
områden som ska omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende, 
står det klart att Göteborgs Stads beslut att anmäla hela kommunen som undantag för 
egenbosättning är förenligt med nuvarande lagstiftning. Hade det redan varit olagligt att 
fatta beslut som Göteborg Stad och många andra kommuner har gjort så skulle regeringen 
inte ha behövt föreslå ändringar i förordningen.  

När det gäller att beslutet skulle strida mot mänskliga rättigheter och barnkonventionen så 
framgår av lagens förarbeten, prop. 2019/20:10 s. 17 f., att förslaget om en 
områdesbegränsning inte innebär några faktiska begränsningar i fråga om var en 
asylsökande får bo eller vistas. Inte heller innebär begränsningen att det anvisas en 
bestämd plats eller bostadsort där asylsökande måste bo. I stället kommer asylsökande 
fortsatt att kunna välja att bo i större delen av landet med bibehållen rätt till dagersättning. 
Den nu aktuella begränsningen av rätten till ersättning anses proportionerlig utifrån syftet 
med begränsningen och den enskilda asylsökandens grundläggande rätt till rörelsefrihet. 

Det ankommer vidare på Migrationsverket att genom individuell bedömning i 
överklagbart beslut pröva rätten till dagersättning och finns då möjlighet att betala ut 
sådan även för asylsökande som flyttar till ett område som undantagits för det fall det 
skulle vara uppenbart oskäligt att inte göra det. Ett exempel som omnämns i förarbetena 
är om en asylsökande barnfamilj bor i eget boende i en kommundel som efter 
inflyttningen har kommit att anses ha sociala och ekonomiska utmaningar. Om familjen 
därefter flyttar inom samma område och barnen i familjen går i förskola eller skola i 
samma område, bör det normalt vara uppenbart oskäligt att familjen förlorar rätten till 
dagersättning eller särskilt bidrag (jfr ovan anförd prop. s. 25).  

Regeringen anför också i propositionen, s. 23, att förslagen syftar till att asylsökande – 
och då kanske särskilt barnen – ska få ett bättre och mer socialt hållbart boende och 
mottagande. Det kan dock inte uteslutas att barn vars föräldrar väljer att bo i eget boende 
som inte berättigar till dagersättning kan komma att påverkas negativt. Regeringen anser 
därför att det är viktigt att inte minst de myndigheter som kommer i kontakt med dessa 
barn följer situationen och informerar de berörda om möjligheterna att byta boende. 

Sammanfattningsvis anser Göteborgs Stad att det varken av de grunder som klaganden 
anfört inom överklagandetiden – att beslutet strider mot nationell och internationell lag – 
eller av den utveckling av talan som gjorts efter överklagandetidens utgång, framgår skäl 
för att upphäva kommunfullmäktiges beslut. Överklagandet ska därför avslås.  
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