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 Promemoria           2018-09-03 

 
 

Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande   

 
 

Mottagandeutredningen har ansett att det finns starka skäl för att reformera 

möjligheten för asylsökande att med bibehållen rätt till dagersättning 

ordna eget boende under asyltiden. Utredningen föreslår därför att en 

modell med s.k. social prövning införs för asylsökande som bosätter sig i 

eget boende i vissa kommuner. Enligt utredningen bör regeringen i den 

fortsatta beredningen av ärendet även överväga att som ett komplement till 

den sociala prövningen tillfälligt undanta vissa bostadsområden helt från 

möjligheten till eget boende med bibehållen dagersättning. 

Det framstår som angeläget att det skyndsamt läggs fram ett förslag som 

begränsar de negativa sociala konsekvenserna som kan uppstå då asylsök-

ande väljer att ordna eget boende i vissa bostadsområden med socioeko-

nomiska utmaningar. Sådana konsekvenser är ökad trångboddhet, försäm-

rade förutsättningar för kommunerna att planera för bl.a. skolor samt ökad 

segregation. 

Utredningens betänkande har remitterats. Arbetsmarknadsdepartement-

et önskar få remissinstansernas synpunkter på såväl betänkandet som på 

denna promemoria senast den 15 november 2018.  

Promemorians förslag syftar till att utveckla utredningens två modeller 

för att begränsa de negativa sociala konsekvenserna av eget boende för 

asylsökande, och därmed möjliggöra för regeringen att mer skyndsamt gå 

vidare med den frågan. En komplettering av utredningens förslag är nöd-

vändig oavsett vilken modell för förändring av eget boende som väljs. 

Regeringen har inte tagit ställning till vilken modell som bör införas.  
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 1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl. 

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. ska införas en ny paragraf, 18 a §, av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

 18 a § 

En utlänning som avses i 1 § första 

stycket 1 och 2 har inte rätt till dag-

ersättning eller särskilt bidrag 

under den tid som han eller hon i 

strid med föreskrifter om begräns-

ad rätt till dagersättning m.m. som 

meddelats med stöd av andra styck-

et bor i eget boende i en socialt och 

ekonomiskt utsatt del av en kom-

mun. Detta gäller dock inte om det 

är uppenbart oskäligt att utlänn-

ingen inte får sådant bistånd. 

Regeringen får meddela före-

skrifter om  

1. vilka delar av kommuner som, 

efter en anmälan av respektive kom-

mun, ska anses vara socialt och 

ekonomiskt utsatta, och 

2. de närmare förutsättningar 

som ska gälla för att utlänningen 

inte ska ha rätt till dagersättning 

eller särskilt bidrag. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019. 
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1.2 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (1994:361) om mottagande av 

asylsökande m.fl. 

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (1994:361) om mottagande 

av asylsökande m.fl. ska införas fyra nya paragrafer, 2 e–2 h §§, och 

närmast före 2 e § en ny rubrik av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

 
Begränsning av dagersättning 
m.m. vid eget boende i socialt och 
ekonomiskt utsatta områden 

 
2 e §  

De kommuner som anges i bilaga 1 

till förordningen (2018:151) om 

statsbidrag till kommuner med 

socioekonomiskt eftersatta områd-

en får till Migrationsverket anmäla 

att en eller flera delar av kommun-

en ska omfattas av en sådan 

begränsning av utlänningars rätt 

till dagersättning och särskilt 

bidrag som avses i 18 a § lagen 

(1994:137) om mottagande av asyl-

sökande m.fl. 

En anmälan ska göras senast den 

1 september för att kommundelen 

ska omfattas av begränsningen 

under nästa kalenderår. 

  

 2 f § 

En förutsättning för att utlänn-

ingen inte ska ha rätt till dag-

ersättning och särskilt bidrag är att 

han eller hon har flyttat till det 

egna boendet under den tid som 

kommundelen i fråga enligt den 

förteckning som avses i 2 h § 

omfattas av begränsningen av 

utlänningars rätt till bistånd. 

  

 2 g § 

En kommun ska, innan den gör en 

anmälan enligt 2 e §, ge länsstyrel-

sen tillfälle att yttra sig när det 

gäller vilken eller vilka delar av 

kommunen som anmälan bör avse. 
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  2 h § 

Begränsningen av utlänningars 

rätt till dagersättning och särskilt 

bidrag får verkan genom att Migra-

tionsverket håller en förteckning 

tillgänglig över de delar av kom-

muner som omfattas av begräns-

ningen. Förteckningen ska upp-

dateras senast den 1 november 

varje år. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 
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2 Utredningens förslag om eget boende 

behöver kompletteras 

Ett nytt sammanhållet system för mottagande av asylsökande 

Regeringen beslutade i november 2015 att tillkalla en särskild utredare 

med uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för 

mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredningen 

antog namnet Mottagandeutredningen. Den 28 mars 2018 överlämnade 

utredningen betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för 

snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22).  

I betänkandet föreslås ett sammanhållet system för mottagandet av asyl-

sökande och nyanlända. Enligt utredningens huvudförslag ska staten, 

kommunerna och landstingen ta ett gemensamt ansvar för mottagandet. 

Utredningen föreslår bl.a. att det ska inrättas obligatoriska statliga 

ankomst- och avresecenter, tidiga insatser som förbereder för etablering i 

Sverige eller återvändande till annat land samt effektivare ersättningar till 

kommunsektorn. Utredningen föreslår även att asylsökandes möjligheter 

att ordna eget boende ska begränsas. Lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. (LMA) ska enligt utredningen ersättas med en ny lag 

som ska träda i kraft den 1 juli 2020. 

Betänkandet remissbehandlas för närvarande med sista svarsdag den 15 

november 2018 (Arbetsmarknadsdepartementet). 

Utredningens förslag om reformering av eget boende för asylsökande 

Mottagandeutredningen lämnar två förslag om hur reglerna om asylsökan-

des möjligheter att ordna eget boende kan reformeras.  

Utredningens huvudförslag innebär att en ordning med social prövning 

av asylsökandes eget boende ska införas i socialt och ekonomiskt utsatta 

kommuner. Den sociala prövningen ska ske enligt följande. 

En kommun ska kunna ansöka hos Migrationsverket om att det ska ske 

en social prövning av eget boende som asylsökande ordnar inom kom-

munen. Social prövning ska endast ske i kommuner som uppfyller vissa 

på förhand uppställda kriterier gällande social och ekonomisk utsatthet, 

eller i sådana kommuner som har tagit emot många asylsökande i eget 

boende under en längre tid. Regeringen eller den myndighet som regering-

en bestämmer ska ange de kriterier som ska beaktas vid Migrationsverkets 

prövning av om en kommun ska omfattas av en ordning med social pröv-

ning. Kriterierna bör kopplas till regeringens långsiktiga strategi för att 

minska och motverka segregation (se numera Ku2018/01462/D).  

I de kommuner där en ordning med social prövning har införts ska en 

asylsökande som vill ordna sitt boende på egen hand ansöka hos Migra-

tionsverket om en social prövning av boendet. För att bli godkänt vid 

prövningen ska boendet ha en skälig boendestandard och vara av lämplig 

storlek för det antal personer som ska bo där. Asylsökande som väljer att 

bo i ett eget boende som inte uppfyller kraven ska inte ha rätt till dagersätt-

ning eller särskilt bidrag.  

Vid sidan av huvudförslaget om social prövning föreslår Mottagande-

utredningen att regeringen som ett komplement kan överväga att temporärt 
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 undanta vissa bostadsområden från möjligheten till eget boende under 

asyltiden. Det innebär att asylsökande som på egen hand bosätter sig i 

vissa områden inte har rätt till dagersättning och särskilt bidrag; detta utan 

att det sker någon individuell prövning av boendet i det enskilda fallet 

(denna modell för att begränsa rätten till dagersättning m.m. vid eget 

boende benämns i det följande områdesbegränsning).  

Utredningen tar inte ställning till hur en ordning med en områdes-

begränsning kan eller bör utformas, men anför att en sådan begränsning 

inte bör omfatta hela kommuner utan endast vissa särskilt utsatta kom-

mundelar. Enligt utredningen bör det även i denna del vara möjligt att göra 

urvalet utifrån en process där en kommun ansöker hos Migrationsverket 

om att en viss del av kommunen ska undantas.  

De negativa sociala konsekvenserna av eget boende bör begränsas 

Sedan lagen om mottagande av asylsökande m.fl. trädde i kraft får asyl-

sökande själva välja var de vill bo, med bibehållen dagersättning. Mottag-

andeutredningen konstaterar att det stora utnyttjandet av eget boende har 

förstärkt en ojämn fördelning av de asylsökande mellan kommunerna. 

Boendeformen har i vissa kommuner lett till betydande sociala problem 

för enskilda och lokalsamhället. I dessa kommuner kan möjligheten till 

eget boende medföra ökad trångboddhet, försämrade förutsättningar för 

planering av bl.a. skolverksamheten samt ökad segregation. På sikt innebär 

detta enligt utredningen också en risk för att de asylsökandes och deras 

värdfamiljers möjligheter till etablering i arbetsliv och samhällsliv försäm-

ras. 

Mot denna bakgrund framstår det som angeläget att det skyndsamt läggs 

fram förslag som begränsar de negativa sociala konsekvenserna av asyl-

sökandes möjligheter att ordna eget boende. En begränsning av möjlighet-

en till eget boende bör genomföras tidigare än vad det är möjligt att reform-

era systemet för asylmottagande i stort. 

Utredningens huvudförslag för att begränsa asylsökandes eget boende 

bygger på att eget boende ska bli föremål för en s.k. social prövning. En 

fördel med det förslaget är att det tar sikte på om ett boende håller en skälig 

standard i det enskilda fallet. På så sätt ges möjlighet att säga nej till 

boendelösningar som riskerar att medföra boendesociala problem men 

asylsökandes möjligheter att ordna ett eget boende begränsas inte i 

onödan. Eftersom modellen förutsätter att Migrationsverket prövar, och 

vid ändrade förhållanden omprövar, standarden och storleken på ett stort 

antal bostäder är en sådan ordning emellertid även komplicerad och 

administrativt betungande. 

Som framgår ovan är utredningens alternativa förslag en modell med en 

områdesbegränsning vilken ger kommuner som har bostadsområden med 

socioekonomiska utmaningar ett verktyg för att begränsa antalet asylsök-

ande som bor i sådana områden. En områdesbegränsning skapar ett incita-

ment för asylsökande som vill ordna eget boende att göra det i bostads-

områden där det finns förutsättningar för ett ordnat och socialt hållbart 

mottagande.  

Om fler asylsökande väljer att bo i anläggningsboenden under asyltiden, 

eller i eget boende i områden som inte har socioekonomiska utmaningar, 

är det också naturligt att sociala problem kopplade till eget boende, t.ex. 
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utbredd trångboddhet, minskar i omfattning. När det gäller anläggnings-

boendena kan staten direkt påverka boendestandarden. Vidare får staten 

möjlighet att i viss utsträckning påverka fördelningen av asylsökande över 

landet. Detta kan i förlängningen bidra till ett jämnare och mer reglerat 

mottagande av både asylsökande och nyanlända samt en bättre etablerings-

process. 

Det finns både fördelar och nackdelar med de modeller för en förändring 

av eget boende som utredningen presenterar. Såväl en ordning med social 

prövning av asylsökandes boende som en områdesbegränsning bör över-

vägas vid den fortsatta beredningen av Mottagandeutredningens betänkan-

de. 

Det behövs ett kompletterande underlag 

Enligt utredningen är det möjligt att genomföra förslaget om social pröv-

ning av eget boende tidigare än övriga reformförslag. 

Utredningen lämnar inte något fullständigt förslag när det gäller alter-

nativet områdesbegränsning. Inte heller lämnas något fullständigt förslag 

avseende vilka kommuner som ska anses vara socialt och ekonomiskt 

utsatta eller hur den geografiska avgränsningen av utsatta bostadsområden 

bör göras. En avgränsning av de kommuner eller kommundelar som bör 

omfattas är nödvändig oavsett vilken modell för förändring av eget boende 

som väljs. Det finns ett behov av att komplettera betänkandet i dessa delar. 

Inom Justitiedepartementet har därför denna kompletterande promemo-

ria utarbetats. Regeringen har inte tagit ställning till vilken modell för att 

begränsa de negativa sociala konsekvenserna av eget boende som bör 

införas. Avsikten är att promemorian ska läsas tillsammans med Mottag-

andeutredningens betänkande, för att frågan om asylsökandes boende ska 

få en allsidig belysning vid remitteringen.  

I det följande behandlas till en början asylsökandes rätt till dagersättning 

och särskilt bidrag. Det läggs sedan fram ett förslag som åskådliggör hur 

en ordning med områdesbegränsning, i linje med utredningens alternativa 

förslag, skulle kunna utformas. Därefter behandlas frågan om vilka områd-

en med socioekonomiska utmaningar som bör omfattas av en områdes-

begränsning. Den föreslagna urvalsmodellen är avsedd att kunna användas 

även i fråga om en ordning med social prövning av asylsökandes boende.  

Promemorians författningsförslag utgår från den gällande lagstiftning-

en, inte från utredningens förslag till ny lag. 

3 Nuvarande ordning 

Som framgår av betänkandet har Migrationsverket huvudansvaret för mot-

tagandet av utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd som asyl-

sökande (2 § första stycket LMA). Detsamma gäller utlänningar som har 

beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt skydd 

med stöd av 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) och som 

inte är folkbokförda här i landet (1 § första stycket 1 och 2 LMA). Vad 

som sägs i denna promemoria om asylsökande avser även dessa utlänning-

ar. Promemorian omfattar inte ensamkommande barn. 
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 Bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. lämnas i form 

av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag (13 §). För 

asylsökande som inte ordnar boende på egen hand ska Migrationsverket 

ordna boende på en förläggning, s.k. anläggningsboende (3 § första stycket 

och 14 §).  

Samtliga asylsökande som omfattas av lagen och som saknar egna medel 

har rätt till bistånd för sin dagliga livsföring (dagersättning, 17 § LMA). 

Dagersättningen får sättas ned för vuxna asylsökande som vägrar att delta 

i viss verksamhet eller som försvårar utredningen i ärendet om uppehålls-

tillstånd genom att inte medverka till att klarlägga sin identitet eller genom 

att hålla sig undan (10 §). Dagersättningen är för närvarande 71 kr för 

ensamstående och 61 kr per person för sammanboende. 

Asylsökande har endast i särskilda fall rätt till bidrag till bostadskostnad-

en (bostadsersättning, 16 § LMA). Om det finns något annat angeläget 

behov har den asylsökande rätt till ett bidrag för det (särskilt bidrag, 18 §).  

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

anges villkoren för att bostadsersättning och särskilt bidrag ska beviljas 

samt storleken på dagersättningen och bostadsersättningen. I förordningen 

finns också bestämmelser om förfarandet för ansökan och utbetalning av 

bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

Den som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. har inte 

rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner 

av motsvarande karaktär. Någon rätt till bistånd finns inte heller för 

bostadskostnader (1 § andra stycket LMA). 

4 En begränsning av rätten till 

dagersättning vid eget boende i områden 

med socioekonomiska utmaningar 

(områdesbegränsning) 

Förslag: En asylsökande ska inte ha rätt till dagersättning eller särskilt 

bidrag under den tid som han eller hon bor i eget boende i kommundelar 

(bostadsområden) med socioekonomiska utmaningar. Detta gäller dock 

inte om det är uppenbart oskäligt att neka den asylsökande sådant 

bistånd. 

Regeringen ska få meddela föreskrifter om vilka bostadsområden 

som, efter anmälan av respektive kommun, ska anses ha socioekonom-

iska utmaningar. Regeringen ska också få meddela föreskrifter om de 

närmare förutsättningarna för att en asylsökande inte ska ha rätt till 

dagersättning eller särskilt bidrag på grund av att han eller hon bor i ett 

sådant område.  
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Skälen för förslaget 

Asylsökande som bosätter sig i områden med socioekonomiska 
utmaningar bör inte ha rätt till dagersättning 

I enlighet med vad utredningen anför bör en områdesbegränsning utformas 

utifrån att asylsökande inte ska ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag 

(när dagersättning nämns i fortsättningen avses om inget annat anges även 

särskilt bidrag) under den tid som den asylsökande bor i eget boende i vissa 

bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Att den asylsökande 

inte är bosatt i ett område med socioekonomiska utmaningar ställs alltså 

upp som ett villkor för att han eller hon ska beviljas dagersättning. Detta 

bör framgå av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.  

En asylsökande som flyttar till eget boende i ett område med socio-

ekonomiska utmaningar bör dock inte gå miste om dagersättningen om det 

skulle vara uppenbart oskäligt. Det bör handla om starka skäl. Ett exempel 

kan vara en asylsökande barnfamilj som har ordnat eget boende i ett 

område med socioekonomiska utmaningar innan rätten till dagersättning 

vid eget boende i området föll bort. Om familjen därefter flyttar till en ny 

bostad inom samma område och barnen i familjen går i skola eller för-

skola, är det normalt uppenbart oskäligt att familjen nekas dagersättning. 

Ett annat exempel kan vara ett ensamkommande barn som har mottagits i 

en kommun och erbjudits boende i ett område som omfattas av en begräns-

ning av rätten till dagersättning och som sedermera fyller 18 år. I författ-

ningskommentaren beskrivs några ytterligare hållpunkter för tillämpning-

en.  

En områdesbegränsning förutsätter att asylsökande som på grund av den 

förlorade rätten till dagersättning väljer bort eget boende erbjuds ett annat 

boende. Redan enligt det gällande regelverket ska Migrationsverket 

erbjuda samtliga asylsökande som inte själv har möjlighet att ordna bostad 

ett boende.  

Både utredningens förslag om social prövning i enskilda fall och för-

slaget om en områdesbegränsning innebär att Migrationsverket, när mynd-

igheten beslutar om dagersättning, måste känna till den asylsökandes 

bostadsadress. Detta föranleder inte några författningsändringar. En 

ansökan om dagersättning ska utifrån gällande regelverk göras skriftligen 

och innehålla en förklaring på heder och samvete att de uppgifter om 

ekonomiska och personliga förhållanden som lämnats i ansökan är riktiga 

(8 § FMA). Vidare ska den som ansöker om eller får dagersättning anmäla 

sådana ändringar i fråga om inkomst och andra förhållanden som kan antas 

påverka rätten till eller storleken av biståndet (8 a § FMA). Detta innebär 

att, vid en modell med områdesbegränsning, asylsökande som tidigare 

berättigats dagersättning men som flyttar till eller inom ett område med 

socioekonomiska utmaningar ska anmäla detta till Migrationsverket. 

Som framgår ovan är det viktigt att Migrationsverket får kännedom om 

de asylsökandes faktiska bostadsadress. I dag är det vanligt att asylsökande 

inte uppger sin bostadsadress till Migrationsverket, utan enbart en post-

adress. Det kan framöver finnas anledning att följa upp i vilken omfattning 

som Migrationsverkets register över adresser inte stämmer överens med 

verkliga förhållanden. 

En asylsökande som nekats dagersättning på grund av att han eller hon 

har bosatt sig i ett område med socioekonomiska utmaningar, men som 
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 senare väljer att flytta till ett område som inte omfattas av begränsningen, 

måste meddela Migrationsverket sin nya adress för att få rätt till dagersätt-

ning. Handläggningen av sådana ärenden kan antas vara okomplicerad och 

bör inte innebära att asylsökanden blir utan dagersättning under någon 

längre tid.  

Genom ett bemyndigande i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

bör regeringen ges möjlighet att meddela föreskrifter om vilka områden 

som har socioekonomiska utmaningar och de närmare förutsättningarna 

för att asylsökande i eget boende inom dessa områden inte ska ha rätt till 

dagersättning. 

Förhållandet till EU-rätten m.m. 

Förslaget om en områdesbegränsning bidrar till att skapa bättre förutsätt-

ningar för ett ordnat och socialt hållbart mottagande av asylsökande genom 

att ge kommuner ett verktyg för att begränsa antalet asylsökande som bor 

i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. 

EU:s s.k. mottagandedirektiv, som antogs i en omarbetad version 2013, 

behandlar bl.a. vilka materiella mottagningsvillkor (boende, mat och kläd-

er samt dagersättning) som asylsökande har rätt till.1 Därutöver regleras 

när de materiella mottagningsvillkoren, t.ex. dagersättning, får inskränkas 

eller dras in. 

Enligt direktivet får medlemsstaterna besluta om var en sökande ska 

bosätta sig av hänsyn till bl.a. allmänintresset (artikel 7.2). Medlemsstat-

erna får ställa som villkor för att bevilja materiella mottagningsvillkor att 

den sökande bosätter sig på en bestämd plats. Ett sådant beslut, som kan 

vara av allmän karaktär, ska fattas på individuell grund (artikel 7.3). En 

inskränkning eller indragning av de materiella mottagningsvillkoren får 

även göras om den asylsökande flyttar från anvisad bostadsort (artikel 

20.1).  

Ett beslut om indragning av materiella mottagningsvillkor ska motiver-

as, grundas på den enskildes situation och fattas med beaktande av propor-

tionalitetsprincipen. Medlemsstaterna ska alltid säkerställa värdiga lev-

nadsvillkor för alla asylsökande (artikel 20.5). 

Förslaget om en områdesbegränsning går ut på att en asylsökande som 

ordnar eget boende i vissa bostadsområden med socioekonomiska utman-

ingar inte ska få den dagersättning som han eller hon annars hade haft rätt 

till. Förslaget innebär däremot inte några begränsningar i fråga om var en 

asylsökande får bo eller vistas. Avsikten är att Migrationsverket i vanlig 

ordning ska pröva den asylsökandes rätt till dagersättning i det enskilda 

fallet, och myndighetens beslut är överklagbart. Den asylsökande har alltid 

möjlighet att välja att bo i ett asylboende eller i eget boende i ett sådant 

område som inte omfattas av begränsningen, med följden att den asylsök-

ande kan beviljas dagersättning och särskilt bidrag under förutsättning att 

övriga villkor för dessa ersättningar är uppfyllda.  

Förslagets begränsning av rätten till dagersättning får anses proportion-

erlig utifrån syftet med begränsningen och den enskilda asylsökandens 

 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för 

mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning). 
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grundläggande rätt till rörelsefrihet. Det bedöms inte heller strida mot mot-

tagandedirektivet i något annat avseende. 

Inte heller bedöms förslaget strida mot rätten att fritt välja bosättningsort 

enligt artikel 2 i det fjärde tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(Europakonventionen). 

EU-kommissionen presenterade under 2016 ett förslag till ändringar i 

mottagandedirektivet. Förslaget är föremål för förhandlingar. Såvitt kan 

bedömas i nuläget medför ändringarna inte att rättsläget förändras när det 

gäller möjligheten att enligt ovan begränsa rätten för asylsökande att ordna 

eget boende. 

5 Vilka områden med socioekonomiska 

utmaningar bör omfattas? 

Förslag: De kommuner som får ansöka om statsbidrag enligt förord-

ningen om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta 

områden ska även kunna omfattas av en begränsning av asylsökandes 

rätt till dagersättning om de bor i eget boende inom vissa kommundelar 

(bostadsområden).  

För att omfattas av en områdesbegränsning ska kommunen göra en 

anmälan till Migrationsverket. I anmälan ska kommunen ange vilket 

eller vilka bostadsområden som begränsningen ska avse. Anmälan ska 

göras senast den 1 september för att begränsningen ska gälla under nästa 

kalenderår. En asylsökande som redan bor i ett sådant bostadsområde 

när begränsningen börjar gälla ska dock fortfarande ha rätt till dag-

ersättning eller särskilt bidrag, så länge han eller hon inte flyttar till ett 

nytt eget boende inom området. 

Kommunen ska ge länsstyrelsen tillfälle att yttra sig över vilket eller 

vilka bostadsområden som ska omfattas av begränsningen. 

Migrationsverket ska hålla en förteckning över de bostadsområden 

som omfattas av en begränsning av asylsökandes rätt till dagersättning 

tillgänglig. Förteckningen ska uppdateras senast den 1 november varje 

år. 

Bedömning: Det kan finnas skäl att återkomma till frågan vilken 

betydelse den omständigheten att en kommun har tagit emot ett stort 

antal asylsökanden och nyanlända bör ha för möjligheten att göra en 

anmälan till Migrationsverket enligt ovan.  

Urvalsmodellen för bostadsområden med socioekonomiska utman-

ingar som föreslås i fråga om en områdesbegränsning kan även tilläm-

pas vid en social prövning av asylsökandes boende. Urvalsmodellen bör 

övervägas på nytt när det finns skäl för det. 
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 Skälen för förslagen och bedömningen 

Hur bör avgränsningen av områden med socioekonomiska utmaningar 
göras? 

När det gäller modellen för en social prövning av eget boende föreslår 

utredningen att regeringen ska ange vilka kriterier som ska gälla för att en 

kommun ska kunna omfattas av en sådan modell. Kommuner som vill 

omfattas av den sociala prövningen ska därefter kunna ansöka hos Migra-

tionsverket, som utifrån kriterierna prövar om kommunen uppfyller krav-

en. Enligt utredningen bör kriterierna kopplas till regeringens långsiktiga 

strategi för att minska och motverka segregation (Ku2018/01462/D) och 

omfatta kommuner som har socialt och ekonomiskt utsatta områden eller 

som under lång tid har tagit emot många asylsökande i eget boende.  

Samma urvalsprocess bör enligt utredningen kunna tillämpas även vid 

en ordning med områdesbegränsning. Som anges ovan lämnar utredningen 

dock inte något konkret förslag på vilka kriterier som ska gälla eller hur 

avgränsningen av områden med socioekonomiska utmaningar närmare ska 

gå till.  

Det finns vissa svårigheter med att ge Migrationsverket ansvaret för 

urvalet av kommuner eller kommundelar enligt vad utredningen föreslår. 

En sådan svårighet är att uppgiften att bedöma de socioekonomiska utman-

ingarna i landets kommuner ligger långt från Migrationsverkets uppdrag i 

övrigt. Det bör därför övervägas om inte urvalet av bostadsområden görs 

bättre på något annat sätt. Den urvalsmodell för bostadsområden med 

socioekonomiska utmaningar som beskrivs nedan tar sikte på en ordning 

med områdesbegränsning men bör lika gärna kunna användas i fråga om 

en social prövning av den asylsökandes bostad. 

Som utredningen anför bör de asylsökandes möjlighet att ordna eget 

boende begränsas endast i bostadsområden där det framstår som menings-

fullt och nödvändigt; dvs. i områden som har särskilda socioekonomiska 

utmaningar. Ett problem när det gäller att identifiera dessa områden är att 

det i dag saknas ett enhetligt och allmänt tillgängligt sätt att mäta social 

och ekonomisk utsatthet för mindre geografiska områden än kommuner. 

Det är exempelvis inte möjligt att utan vidare ta del av utvecklingen av 

utbildningsnivå, sysselsättning och arbetslöshet för geografiskt avgräns-

ade stadsdelar eller bostadsområden inom samtliga kommuner.  

Att det saknas relevant statistik på områdesnivå har uppmärksammats 

inom ramen för regeringens arbete för att minska och motverka segrega-

tion. Regeringen har den 30 augusti 2018 gett i uppdrag åt Statistiska 

centralbyrån (SCB) att ta fram en rikstäckande områdesindelning för stat-

istisk uppföljning av socioekonomisk segregation. Uppdraget innebär att 

SCB ska slå samman mindre områden (s.k. demografiska statistikområd-

en) till namngivna bostadsområden baserat på geografi, i syfte att förbättra 

möjligheterna att analysera och redovisa statistik på områdesnivå. Upp-

draget ska genomföras i samarbete med Delegationen mot segregation 

(Delmos) och slutredovisas senast den 16 december 2019. Regeringen har 

även gett Delmos i uppgift att utveckla ett uppföljningssystem som skapar 

förutsättningar för en långsiktig och regelbundet återkommande tvär-

sektoriell uppföljning av segregationen i Sverige. Uppdraget ska genom-

föras i samarbete med SCB och redovisas senast i december 2018. 
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Den områdesindelning som SCB har fått i uppdrag att ta fram kan fram-

över möjliggöra uppföljning av områdesspecifika variationer inom kom-

muner och mellan områden och kommuner i hela landet, samt visa tydlig-

are på hur olika områden förhåller sig till varandra i fråga om socio-

ekonomiska förhållanden. Den möjligheten ligger dock fortfarande en bit 

fram i tiden.  

Däremot finns det redan i dag tillgänglig och jämförbar statistik på kom-

munnivå, som innebär att det i viss mån är möjligt att fastställa vilka kom-

muner som har delområden med socioekonomiska utmaningar. Regering-

en har under arbetet med förordningen (2018:151) om statsbidrag till kom-

muner med socioekonomiskt eftersatta områden identifierat de kommuner 

med delområden som har störst socioekonomiska utmaningar utifrån krite-

rierna arbetslöshet, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och valdeltagan-

de. Det rör sig om 32 kommuner som har områden som kraftigt avviker 

negativt från rikssnittet avseende de nämnda kriterierna.  

Vilka dessa kommuner är framgår av bilagan till förordningen: Bor-

länge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, 

Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, 

Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, 

Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, 

Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro. 

Regeringen har gett i uppdrag till Tillväxtverket att i samarbete med 

Delegationen mot segregation vid behov lämna förslag till utveckling av 

den urvalsmodell som legat till grund för valet av kommuner. Det innebär 

att kretsen av kommuner framöver kan komma att förändras utifrån både 

urvalsmodellen och situationen i enskilda kommuner. 

De i bilagan till förordningen angivna kommunerna är alltså sådana som 

har konstaterats innefatta ett eller flera delområden som präglas av socio-

ekonomiska utmaningar. Som anförs ovan är det framförallt i sådana 

områden som en obegränsad möjlighet till eget boende riskerar att leda till 

ökad trångboddhet, försämrade förutsättningar för planering av bl.a. skol-

verksamheten samt ökad segregation. Den typen av utmaningar kan antas 

innebära svårigheter för kommunen att i längden erbjuda en välfärd av hög 

kvalitet som främjar integrationen i samhället och i arbetslivet.  

Som utredningen redovisar har vissa mindre kommuner, främst i gles-

bygdsområden, tagit emot ett stort antal asylsökande i eget boende i för-

hållande till antalet invånare. Det rör sig företrädesvis om sådana kom-

muner där Migrationsverket har eller har haft anläggningsboenden. Dessa 

kommuner har i mindre utsträckning än de ovan angivna kommunerna 

områden med sådana socioekonomiska utmaningar som innebär en risk för 

att eget boende leder till boendesociala problem (Boverket, Boendesitua-

tionen för nyanlända, Slutrapport, 2015, s. 66 f.). Det kan dock finnas skäl 

att återkomma i frågan om vilken betydelse det bör ha att en kommun har 

tagit emot ett stort antal asylsökanden och nyanlända. 

Sammanfattningsvis finns det i nuläget skäl att utgå från att de 32 kom-

muner som har valts ut inom ramen för regeringens långsiktiga satsning 

på områden och kommuner med socioekonomiska utmaningar är repre-

sentativa även när det gäller behovet av en möjlighet att begränsa asyl-

sökandes rätt till dagersättning när de bor i vissa områden. Dessa kom-

muner bör alltså kunna omfattas av en områdesbegränsning, eller av en 

social prövning av enskilda boenden. Jämfört med utredningens förslag 
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 innebär detta att regeringen, i stället för att ange kriterier för att Migra-

tionsverket ska kunna pröva om en viss kommun har områden med socio-

ekonomiska utmaningar, själv anger i vilka kommuner som rätten till dag-

ersättning kan begränsas. Urvalsmodellen bör dock övervägas på nytt när 

det finns skäl för det. 

Kommunerna bör få anmäla vilka områden inom kommunen som ska 
omfattas 

Som utredningen anför är det viktigt att en ordning med begränsning av 

eget boende för asylsökande bygger på samråd och dialog med de berörda 

kommunerna. De kommuner som regeringen har bedömt ha socioekonom-

iska utmaningar bör därför inte per automatik omfattas av en begränsning 

av rätten att ordna eget boende inom kommunen med bibehållen dagersätt-

ning. Kommunerna får anses bäst lämpade att själva avgöra vilka stads-

delar eller bostadsområden som bör omfattas av en områdesbegränsning 

eller en social prövning. 

Utgångspunkten bör därför vara att en kommun som vill omfattas av en 

begränsning av eget boende ska anmäla det till Migrationsverket och då 

ange vilket eller vilka bostadsområden inom kommunen det gäller. Kom-

munen förutsätts ange endast de områden där en områdesbegränsning 

alternativt en social prövning behövs, dvs. de områden där antalet asylsök-

ande som har ordnat eget boende har bäring på de socioekonomiska 

utmaningar som området står inför. Det kan t.ex. handla om långtidsarbets-

löshet, utbredd trångboddhet, hög andel personer i långvarigt försörjnings-

stöd eller utan sysselsättning, hög andel unga som varken arbetar eller 

studerar, hög andel elever som saknar behörighet till gymnasieskolan samt 

områden där det sedan tidigare bor många asylsökande i eget boende i för-

hållande till områdets storlek.  

De bostadsområden som kommunerna anger bör vara tydligt avgräns-

ade. Många kommuner använder begreppet stadsdelar för att dela in städer 

och tätorter i mindre områden. Det är lämpligt att kommunerna använder 

sig av stadsdelar även i detta sammanhang. För vissa kommuner kan det 

dock vara aktuellt att använda sig av andra former av indelningar, exem-

pelvis s.k. primärområden eller stadsdelsområden. Kommunerna bör där-

emot inte ange områden som inte följer av den administrativa indelning 

som kommunen använder sig av i andra sammanhang. Ett lämpligt sätt att 

ytterligare tydliggöra områdets avgränsning, och möjliggöra för Migra-

tionsverket att skapa ett enkelt söksystem, är att i anmälan ange vilka post-

nummer som det inbegriper. 

I den mån en stadsdel endast delvis har socioekonomiska utmaningar får 

kommunen avgöra huruvida behovet av en reglering av eget boende är så 

stort i de utsatta delarna att hela stadsdelen bör omfattas. Kommunerna bör 

inte, annat än i rena undantagsfall, ange en hel tätort.  

Kommunerna bör samråda med länsstyrelsen 

Kommunernas uppgift att ange vilka stadsdelar eller bostadsområden som 

de vill ska omfattas av en områdesbegränsning eller en social prövning 

torde ofta inte innebära några svårigheter. I vissa fall kan det dock finnas 

ett behov av stöd för kommunerna. Det är även viktigt att det inte uppstår 

några omotiverade skillnader mellan de stadsdelar eller bostadsområden 
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som väljs ut. En statlig myndighet bör därför ges i uppgift att stödja kom-

munernas arbete med att välja ut områden och medverka till att urvalet i 

möjligaste mån är likvärdigt och jämförbart mellan kommunerna.  

Länsstyrelserna har i uppdrag att ta fram och sammanställa en lägesbild 

för kommunerna avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i 

antal asylsökande och nyanlända har för olika verksamheter inom kom-

munerna. Lägesbilden ska även omfatta en bedömning av beredskap och 

kapacitet i förhållande till lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning. Länsstyrelsen i Jönköping har i uppdrag 

att samordna redovisningen. Vidare har länsstyrelserna i uppdrag att sam-

ordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet.  

Länsstyrelserna bör därför få i uppgift att, med utgångspunkt i sin känne-

dom om de förhållanden som gäller för asylsökande i kommunerna, stödja 

kommunerna i att göra välgrundade bedömningar och aktivt främja sam-

verkan och kunskapsutbyte i syfte att urvalet av områden ska bli likvärdigt. 

Det kan vidare övervägas att ge Länsstyrelsen i Jönköpings län i uppdrag 

att samordna länsstyrelsernas genomförande av uppdraget. 

En kommun bör rådgöra med länsstyrelsen i sitt län innan kommunen 

gör en anmälan till Migrationsverket. Det bör ske genom att länsstyrelsen 

ges tillfälle att yttra sig i fråga om vilket eller vilka bostadsområden eller 

stadsdelar inom kommunen som anmälan bör avse. Länsstyrelserna bör 

alltså endast ha en rådgivande och stödjande funktion. 

Vad begränsningen av eget boende innebär 

En kommun bör senast den 1 september anmäla vilket eller vilka bostads-

områden som ska omfattas av en begränsning av rätten till dagersättning 

vid eget boende, för att reglerna ska gälla gentemot asylsökande som flytt-

ar till eller inom bostadsområdet under nästa kalenderår. En asylsökande 

som redan bor i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar när 

reglerna börjar gälla ska dock fortfarande ha rätt till dagersättning. Inled-

ningsvis bör begränsningen gälla ett år i taget, för att möjliggöra en utvärd-

ering av systemet och eventuella förändringar när det gäller berörda kom-

muner och områden. En ny anmälan bör därför göras av kommunen varje 

år, i vart fall till en början, om kommunen vill fortsätta att omfattas av 

begränsningen under året därpå.  

Migrationsverket ska inte göra någon prövning av om de stadsdelar eller 

bostadsområden som kommunerna har angett har socioekonomiska 

utmaningar. Migrationsverket ska däremot upprätta en förteckning över de 

kommuner som har gett in en anmälan och vilka stadsdelar eller områden 

som dessa kommuner har angett och hålla den tillgänglig. Förteckningen 

ska upprättas senast två månader efter sista dag för anmälan, dvs. den 1 

november. Förteckningen bör publiceras på Migrationsverkets webbplats. 

Som anges ovan kan kretsen av kommuner som har möjlighet att göra en 

anmälan komma att förändras. Förteckningen bör emellertid alltid gälla 

under hela det kommande kalenderåret.  

Efter att Migrationsverket publicerat förteckningen bör en asylsökande 

som under nästa kalenderår flyttar till eget boende inom de angivna områd-

ena, eller som redan bor i eget boende i något av områdena men som flyttar 

till ett annat eget boende, inte ha rätt till dagersättning alternativt endast ha 

rätt till sådan ersättning om boendet blir godkänd vid en social prövning. 
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 Två månader bör vara en rimlig tid från att förteckningen publiceras till 

dess att reglerna börjar tillämpas mot enskilda, för att möjliggöra för 

enskilda asylsökanden att anpassa sig till den nya ordningen och för 

Migrationsverket att nå ut med information i den omfattning som behövs. 

Av 2 a § förordningen om mottagande av asylsökande m.fl. följer att Mig-

rationsverket ska informera de asylsökande om de förmåner som finns och 

vad de ska göra för att få dessa. 

6 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser 

Förslag: Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. 

Bestämmelserna om när en asylsökande inte är berättigad till dagersättning 

får verkan när en asylsökande efter den 1 januari 2020 bor i ett bostads-

område med socioekonomiska utmaningar som omfattas av regelverket. 

 

Skälen för förslaget: De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 1 juli 

2019. 

Som framgår ovan bör regelverket utformas så att Migrationsverket efter 

anmälan från berörda kommuner varje år publicerar en förteckning över 

de bostadsområden där asylsökande som ordnar eget boende inte har rätt 

till dagersättning. Begränsningen av asylsökandes rätt till dagersättning 

inom de angivna bostadsområdena gäller under det kalenderår som följer 

efter publiceringen.  

För kommunerna gäller enligt förslaget att en anmälan om vilka bostads-

områden som ska tas in i förteckningen ska göras senast den 1 september 

varje år. Migrationsverket har sedan på sig till den 1 november samma år 

att upprätta förteckningen, och förutsätts inte betala ut dagersättning till 

asylsökande som efter följande årsskifte flyttat till eget boende i de 

bostadsområden som finns med i förteckningen. Denna ordning ger kom-

munerna, länsstyrelserna och Migrationsverket den tid som behövs för att 

vidta nödvändiga åtgärder och bör kunna tillämpas så snart lagen har trätt 

i kraft. 

Förfarandet som leder fram till att förteckningen får giltighet är vidare 

utformat så att enskilda asylsökande i god tid får vetskap om vilka förut-

sättningar som gäller för att ordna eget boende under det följande kalen-

deråret. Om den asylsökande redan bor i ett bostadsområde som tas in i 

förteckningen när förteckningen får verkan den 1 januari varje år, kvarstår 

rätten till dagersättning så länge den asylsökande inte flyttar inom områd-

et. 

Med hänsyn till detta bör undantaget från rätten till dagersättning få 

verkan första gången från den 1 januari 2020. Det behövs därmed inte 

några särskilda övergångsbestämmelser. 

Vad som sägs ovan torde vara giltigt även i fråga om ikraftträdande och 

behov av övergångsbestämmelser vid ett införande av social prövning av 

enskilda boenden, om en sådan prövning införs innan utredningens förslag 
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till ett nytt sammanhållet system för mottagandet av asylsökande genom-

förs. 

7 Kostnader och andra konsekvenser  

Bedömning: Förslaget innebär ökade utgifter för Migrationsverket. 

Framför allt får det antas innebära att fler asylsökande kommer att bo 

i Migrationsverkets asylboenden och därmed leda till ökade kostnader 

för sådana boendeplatser. Förslaget bedöms även leda till ökade admi-

nistrativa kostnader för Migrationsverket. Kostnaderna för dagersätt-

ning till asylsökande bedöms däremot minska.  

Förslaget väntas medföra att färre asylsökande väljer att bo i ett eget 

boende i kommuner som har bostadsområden med socioekonomiska 

utmaningar. 
 

Skälen för bedömningen 

I betänkandet finns en utförlig konsekvensanalys (se avsnitt 11 och 14). 

Konsekvenserna av det alternativa förslag med en modell för områdes-

begränsning som behandlas närmare i denna promemoria redovisas dock 

inte. Vidare bör det observeras att utredningens konsekvensanalys när det 

gäller social prövning utgår från att utredningens förslag till ett nytt sam-

manhållet system för mottagandet av asylsökande och nyanlända genom-

förs. Promemorians förslag utgår däremot från att en modell för begräns-

ning av möjligheten till eget boende tills vidare förs in i befintlig lagstift-

ning. Här behövs det därför kompletterande överväganden.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget omfattar asylsökande som kommer till Sverige från den 1 januari 

2020 och som har för avsikt att ordna eget boende i ett sådant bostads-

område som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning. Där-

utöver omfattas asylsökande som sedan tidigare bor i Sverige och som från 

den 1 januari 2020 flyttar till, eller inom, ett av de berörda bostadsområd-

ena.  

År 2020 och 2021 väntas i genomsnitt ca 36 000 respektive 30 000 asyl-

sökande vara inskrivna hos Migrationsverket som asylsökande varav ca 

hälften antas vilja bo i eget boende. Om möjligheten till eget boende inte 

begränsas kan det antas att ca 60 procent av dessa, dvs. ca 9 000–11 000 

per år, skulle ha valt ett eget boende i någon av de kommuner som har 

bostadsområden med socioekonomiska utmaningar som anges ovan.  

Det ligger i sakens natur att det är svårt att uppskatta hur stor andel av 

de asylsökande som på grund av utebliven dagersättning kommer att välja 

att i stället bo i ett offentligt ordnat boende. Mottagandeutredningen antar 

i betänkandet att hälften av de asylsökande som inte får sitt boende god-

känt vid en social prövning, dvs. som inte berättigas dagersättning, väljer 

att flytta till ett offentligt ordnat boende (bet. s. 427 och s. 493). Utred-

ningens antagande bygger på att de asylsökande under den föreslagna 

obligatoriska vistelsen i ett ankomst- eller mottagandecenter informerats 
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 om fördelarna med att välja ett offentligt ordnat boende och konsekvens-

erna av att ordna eget boende inom vissa områden.  

Eftersom förslaget i denna promemoria utgår från att en begränsning av 

möjligheten till eget boende görs innan utredningens förslag om ankomst- 

eller mottagandecenter har genomförts, finns det inte fullt ut samma förut-

sättningar för de asylsökande att fatta väl underbyggda beslut om var de 

ska bo. Med utredningens förslag om en prövning av boendet i det enskilda 

fallet ställs också färre asylsökande inför valet att bo i eget boende utan 

dagersättning.  

Mot den bakgrunden bedöms att ca 40 procent av de asylsökande som 

utifrån nuvarande ordning skulle ha bosatt sig på egen hand i ett bostads-

område som omfattas av begränsningen i stället flyttar till ett statligt asyl-

boende. Följaktligen antas ca 60 procent av de asylsökande som väljer eget 

boende ändå ordna eget boende i en sådan kommun. 

Innebörden av detta är vid ett införande av områdesbegränsning, att en 

förhållandevis stor grupp asylsökande – ca 4 000 personer i genomsnitt per 

månad – som annars hade valt att bo i eget boende i ett bostadsområde med 

socioekonomiska utmaningar i stället kommer att bo i ett av Migrations-

verkets asylboenden. Det innebär att Migrationsverket kommer att behöva 

utöka sitt boendebestånd för att bereda boende åt denna grupp.  

Förslaget medför å andra sidan att en grupp asylsökande kommer att 

välja att bo i ett eget boende trots att de då inte har rätt till dagersättning. 

Det innebär att Migrationsverkets utgifter för dagersättning till asylsökan-

de kommer att minska.  

Vidare kommer enligt förslaget Migrationsverket vid bedömningen av 

om en asylsökande har rätt till dagersättning att behöva ta hänsyn till var 

den asylsökande bor, vilket är en ny bedömningsgrund för myndigheten. 

Det innebär visst merarbete och därmed ökade utgifter för Migrationsverk-

et. 

Utifrån en uppskattning som bygger på att en områdesbegränsning får 

genomslag den 1 januari 2020 och att i genomsnitt 9 000–11 000 asylsök-

ande ordnar eget boende i kommuner som har områden med socioekonom-

iska utmaningar år 2020 och 2021 är bedömningen sammanfattningsvis att 

statens utgifter inom utgiftsområde 8 Migration ökar med ca 73 miljon-

er kr 2020 och ca 64 miljoner kr 2021 (se tabell 7.1).  

År 2019 bedöms utgiftsökningarna enbart bestå av uppstartskostnader 

och informationsinsatser hos Migrationsverket. Då dessa bedöms vara av 

mindre omfattning bedöms Migrationsverket kunna hantera dessa utgifter 

inom befintliga anslagsramar. 
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Det som sägs ovan om kostnaderna för förslaget är baserat på Migrations-

verkets utgiftsprognos från juli 2018, medan utredningen bygger sin ana-

lys på motsvarande prognos från oktober 2017. 

När det gäller social prövning av enskilda boenden har utredningen gjort 

en kostnadsberäkning, som dock bygger på att utredningens förslag i 

övrigt genomförs. Vid ett genomförande endast av förslaget om social 

prövning uppskattas utgiftseffekten till vad som framgår av tabell 7.2. 

Beräkningen bygger på att Migrationsverkets kostnad per social prövning 

av boendet uppgår till vad utredningen uppskattar, dvs. 1 500 kr samt att 

20 procent av de som får sitt boende prövat (dvs. asylsökande som ordnar 

eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar) får sitt boende 

godkänt vid prövningen. Detta antagande är lägre än Mottagandeutred-

ningens eftersom det i den här modellen saknas ankomstcenter/mottag-

andecenter. I övrigt är de antaganden som ligger till grund för beräkningen 

desamma som ovan.  

 

Båda förslagen kan antas leda till en viss ökning av antalet mål hos de 

allmänna förvaltningsdomstolarna till följd av att Migrationsverket 

kommer att fatta fler överklagbara avslagsbeslut i fråga om dagersättning. 

Ökningen bedöms bli av mindre omfattning och bedöms därför kunna 

hanteras av domstolarna inom befintliga anslagsramar.  

För länsstyrelserna innebär förslaget att de får den nya uppgiften att vid 

behov ge de berörda kommunerna stöd i fråga om urvalet av bostads-

 

2 Kostnaden per person antas uppgå till 143 kr/dygn 2020 och 149 kr/dygn 2021. 
3 Den genomsnittliga dagersättningen antas uppgå till 61 kr/dygn för asylsökande i eget 

boende 2020 och 2021. 
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 områden med socioekonomiska utmaningar. Uppgiften ligger nära läns-

styrelsernas befintliga uppdrag och bedöms inte medföra några nämnvärda 

kostnader. 

Konsekvenser för kommunerna 

Förslaget bedöms minska koncentrationen av asylsökande, och därmed i 

förlängningen nyanlända invandrare, i bostadsområden med socioeko-

nomiska utmaningar samt medföra att asylsökande i större utsträckning 

bor i Migrationsverkets boenden eller i kommuner eller områden där förut-

sättningarna för integration är bättre. Konsekvensen av detta väntas bli att 

kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar avlastas 

och att deras förutsättningar att erbjuda välfärdstjänster till såväl asylsök-

ande som övriga kommuninvånare förbättras. Dock kan konsekvenserna 

för vissa kommuner delvis bli de motsatta, om ett flertal asylsökande väljer 

att bo i kommunen utan rätt till dagersättning. I en sådan situation är det 

viktigt att i möjlig mån följa upp förhållandena för de asylsökande och 

genomföra informationsinsatser om möjligheten och fördelarna med att 

välja ett offentligt ordnat boende. 

När en högre andel asylsökande väljer att bo i Migrationsverkets asyl-

boenden istället för i eget boende, torde kommunernas planeringsförutsätt-

ningar förbättras.  

Förslaget innebär att de kommuner som bedömts ha områden med socio-

ekonomiska utmaningar själva avgör om de vill att vissa bostadsområden 

ska omfattas av en begränsning av eget boende eller inte. Förslaget bedöms 

därför inte inskränka den kommunala självstyrelsen. 

Det är alltså upp till kommunerna att bestämma om de vill införa 

begränsningen. Förslaget innebär inte några nya åtaganden för kommun-

erna som medför ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys  

Av de asylsökande som bor i eget boende var under 2017 och första halv-

året 2018 i genomsnitt ca 16 procent barn (exklusive ensamkommande 

barn). Som anges i betänkandet leder eget boende i vissa fall till trång-

boddhet och ohälsa för barn och unga som riskerar att få svårare att klara 

sin skolgång (bet. s. 451 f.). Ett av syftena med att inskränka möjligheterna 

till eget boende är att sådana negativa effekter ska begränsas.  

Även om bedömningen är att vissa asylsökande fortsatt kommer att välja 

att bo i eget boende i områden där de inte är berättigade till dagersättning 

kan framförallt barnfamiljer antas välja anläggningsboende i stället. Detta 

särskilt eftersom de ekonomiska konsekvenserna för barnfamiljer blir mer 

kännbara än för enskilda. Förslaget väntas därför i huvudsak leda till bättre 

boende och bättre integrationsförutsättningar för asylsökande barn. De 

barn vars föräldrar väljer att bo i ett boende som inte berättigar till dag-

ersättning kan komma att påverkas negativt. Det är viktigt att följa upp 

situationen för dessa barn och att informera familjerna om möjligheterna 

att byta boende. 

Övriga konsekvenser 

Förslaget bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av Sve-

riges anslutning till EU, se avsnitt 4. 
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När det gäller konsekvenser för jämställdhet mellan kvinnor och män 

eller flickor och pojkar respektive för företag, se bet. s. 449 f.  

8 Författningskommentar  

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. 

18 a § 
En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 har inte rätt till dag-
ersättning eller särskilt bidrag under den tid som han eller hon i strid med 
föreskrifter om begränsad rätt till dagersättning m.m. som meddelats med 
stöd av andra stycket bor i eget boende i en socialt och ekonomiskt utsatt 
del av en kommun. Detta gäller dock inte om det är uppenbart oskäligt att 
utlänningen inte får sådant bistånd. 

Regeringen får meddela föreskrifter om  
1. vilka delar av kommuner som, efter en anmälan av respektive kom-

mun, ska anses vara socialt och ekonomiskt utsatta, och  
2. de närmare förutsättningar som ska gälla för att utlänningen inte ska 

ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. 
 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om asylsökandes m.fl. rätt 

till dagersättning och särskilt bidrag samt ett bemyndigande för regering-

en. Övervägandena finns i avsnitt 4 och 5. 

Av första stycket framgår att asylsökande och vissa andra utlänningar 

(se 1 § första stycket 1 och 2) inte har rätt till dagersättning eller särskilt 

bidrag enligt 17 och 18 §§ under den tid som han eller hon, i strid med 

föreskrifter som meddelats med stöd av andra stycket, bor i eget boende i 

en socialt och ekonomiskt utsatt del av en kommun.  

Om en asylsökande inte utnyttjar en erbjuden plats på en förläggning, 

ska han eller hon anses ha ordnat sin bostad på egen hand. Av 3 och 14 §§ 

framgår att Migrationsverket ska erbjuda boende åt asylsökande som inte 

själv ordnar bostad. En asylsökande bor där han eller hon regelmässigt 

tillbringar eller, när byte av boende har skett, kan antas komma att regel-

mässigt tillbringa sin dygnsvila, jfr 7 § folkbokföringslagen (1991:481).  

Bestämmelsen är tillämplig endast om regeringen meddelar sådana före-

skrifter om asylsökandes eget boende som avses i andra stycket. Så kan 

ske genom tillägg i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökan-

de m.fl. 

En asylsökande har alltjämt rätt till dagersättning och särskilt bidrag om 

det skulle vara uppenbart oskäligt att neka den asylsökande sådant bistånd. 

Sådana situationer torde framförallt uppkomma i fråga om rätten till dag-

ersättning. Ett exempel kan vara en asylsökande barnfamilj som har ordnat 

eget boende i ett socialt och ekonomiskt utsatt område innan rätten till 

dagersättning vid eget boende i området föll bort. Om familjen därefter 

flyttar inom området och barnen i familjen går i skola eller förskola, är det 

normalt uppenbart oskäligt att familjen nekas dagersättning.  
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 Ett annat exempel kan vara ett ensamkommande barn som har anvisats 

till en kommun och erbjudits boende i ett område som omfattas av en 

begränsning av rätten till dagersättning och som sedermera fyller 18 år. I 

sådana fall kan det vara uppenbart oskäligt att den unge med omedelbar 

verkan efter 18-årsdagen nekas dagersättning på den grunden att han eller 

hon är bosatt i det aktuella området. Detta i synnerhet om den unge är 

etablerad i området genom att han eller hon t.ex. går i skolan där eller om 

kommunen har erbjudit den unge fortsatt möjlighet till boende i området.  

Även andra omständigheter än de nu nämnda kan efter en bedömning i 

det enskilda fallet innebära att det anses uppenbart oskäligt att neka en 

asylsökande dagersättning eller särskilt bidrag. Kravet på att det ska vara 

uppenbart oskäligt innebär att undantaget ska tillämpas restriktivt och att 

det måste handla om starka skäl. Endast den omständigheten att den asyl-

sökande har familj och vänner i ett visst bostadsområde innebär inte att det 

är uppenbart oskäligt att dra in dagersättningen. 

Frågan om det är uppenbart oskäligt att den asylsökande inte beviljas 

dagersättning eller särskilt bidrag prövas av Migrationsverket i samband 

med att myndigheten prövar eller omprövar en ansökan om dagersättning 

eller särskilt bidrag. Migrationsverket ska självmant beakta om det finns 

tillräckligt starka skäl. Myndigheten behöver dock inte göra någon särskild 

undersökning för att utreda om det finns sådana skäl eller inte.  

Av andra stycket framgår att regeringen får meddela föreskrifter om 

vilka delar av kommuner (bostadsområden) som, efter anmälan av respekt-

ive kommun, ska anses vara socialt och ekonomiskt utsatta, och de närm-

are förutsättningar som ska gälla för att utlänningen inte ska ha rätt till 

dagersättning eller särskilt bidrag enligt första stycket. 

Bemyndigandet innebär att regeringen får bestämma vilka delar av 

kommuner som är att anse som socialt och ekonomiskt utsatta och som 

därmed omfattas av första stycket. Avsikten är att regeringen ska beakta 

faktorer som t.ex. utbildningsnivå, andelen mottagare av försörjningsstöd, 

sysselsättning och arbetslöshet. Regeringen kan även välja att peka ut vilka 

kommuner som ska komma i fråga för en begränsning av rätten till bistånd 

och överlåta det närmare urvalet av bostadsområden åt respektive kom-

mun. Vidare är det enligt bemyndigandet de berörda kommunerna som, 

genom att göra en anmälan till Migrationsverket, avgör om de vill att vissa 

bostadsområden ska omfattas av en begränsning eller inte. 

Regeringen får också ange de närmare förutsättningarna för när en asyl-

sökande som bor i ett av de socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområd-

ena förlorar sin rätt till dagersättning och särskilt bidrag enligt första styck-

et. Sådana förutsättningar kan exempelvis vara att den berörda kommunen 

har anmält att en begränsning av rätten till bistånd ska gälla för området, 

och att den asylsökande har flyttat till eget boende inom området först efter 

det att området kom att omfattas av begränsningen. 
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