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KSAU § 202 

Anmälan till Migrationsverket att undanta tio DeSo-
områden i Kristianstads kommun från asylsökandes 
möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget 
boende 
Änr KS 2020/1025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen översänder förslag till anmälan till Migrationsverket 

att tio utvalda DeSo-områden i Kristianstads kommun undantas från 
asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende 
enligt 10a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. till 
Länsstyrelsen Skåne för yttrande. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Deltar inte i beslutet 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.  

 

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade den 27 november 2019 om en ändring i lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att asylsö-
kande som väljer att bo i eget boende i socioekonomiskt utsatta områden 
som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. 
Lagändringen syftar till att asylsökande i större utsträckning än i dag ska 
välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart 
mottagande. 

I den nya förordningen, ”Förordning om ändring i förordningen (1994:361) 
om mottagande av asylsökande m.fl.” har vissa ändringar gjorts i anmäl-
ningsförfarandet till Migrationsverket. Det är samma kommuner som anges 
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i bilaga 1 till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta områden som får anmäla till Migrationsverket 
de områden som ska omfattas av begränsning att bo i eget boende med bi-
behållen dagersättning. Vid bedömningen av om det är motiverat att anmä-
la en del av kommunen ska de sociala och ekonomiska förhållandena i 
kommundelen beaktas och särskilt graden av arbetslöshet, sysselsättnings-
graden, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbild-
ningsnivån 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 yttrandet. En anmälan får inte avse en sådan del av kommunen 
som omfattas av en invändning. Länsstyrelsens yttrande ska bifogas anmä-
lan. Länsstyrelsens ställningstagande i ett yttrande enligt 7 b § andra styc-
ket får inte överklagas. 

Berörda kommuner ska senast den 19 oktober 2020 anmäla områden till 
Migrationsverket, och förteckningen ska vara uppdaterad senast 31 okto-
ber och kommer att gälla från 1 januari 2021 

Kristianstads kommun har, i uttagandet av delområdena, tagit särskilt 
hänsyn till de socioekonomiska förhållandena i respektive delområde 
(DeSo) och tagit fram statistik enligt de variablerna som nämns i den änd-
rade förordningen; graden av arbetslöshet (andel förvärvsarbetande), 
sysselsättningsgraden, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresulta-
ten, utbildningsnivån och valdeltagandet. Det finns även andra sociala och 
ekonomiska förhållanden som har beaktats vid bedömningen av om det är 
motiverat att anmäla ett område. Utifrån det har kommunen även valt att 
titta på variablerna medianinkomst, låg ekonomisk standard, utländsk 
bakgrund samt trångboddhet enligt norm 2, samt tagit del av polisens och 
kommunens gemensamma lokala trygghetsmätning och av Delmos analys 
av områden med socioekonomiska utmaningar. Sammantaget har kommu-
nen vägt samman dessa aspekter i varje delområde och gjort en jämförelse 
med kommunen, och i den mån det har varit möjligt, även riket. Utifrån 
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underlaget översänder Kristianstads kommun förslag till anmälan till Mi-
grationsverket att tio utvalda DeSo-områden undantas från asylsökandes 
möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende till Länsstyrelsen 
Skåne för yttrande. 

DeSo-områden med socioekonomiska sämre förutsättningar jämfört med 
riket 

1. Härlöv/Charlottesborg 1290C1080 

2. Vilan  1290C1090 

3. Centrum  1290C1120 

4. Östra kasern/ 
Lyckans höjd  1290C1140 

5. Österäng  1290C1160 

6. Fäladen  1290C1170 

7. Näsby  1290C1190 

8. Näsby  1290C1200 

9. Gamlegården 1290C1220 

10. Gamlegården 1290C1230 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen översänder förslag till anmälan till Migrationsver-

ket att tio utvalda DeSo-områden i Kristianstads kommun undantas 
från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget 
boende enligt 10a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl. till Länsstyrelsen Skåne för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-16. 
Barnkonsekvensanalys. 
Statistik för de tio delområdena.
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