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Nya regler för anmälan av områden med sociala
och ekonomiska utmaningar gällande eget
boende för asylsökande (EBO)
Den 15 augusti 2020 ändrades 7 b och c §§ i förordning (1994:361) om mottagande
av asylsökande m.fl. gällande vilka områden som kan anmälas och hur anmälan ska
göras. Innan en kommun anmäler ett eller flera områden i kommunen till
Migrationsverket ska länsstyrelsen yttra sig. Av yttrandet ska framgå om
länsstyrelsen invänder mot att ett område anmäls. Kommunen får inte anmäla ett
område som länsstyrelsen invänt mot.
Bakgrund
Sedan den 1 juli i år är huvudregeln att en asylsökande inte har rätt till
dagersättning eller särskilt bidrag om han eller hon på egen hand ordnar en egen
bostad i en del av en kommun som anses ha sociala och ekonomiska utmaningar
och som anges på Migrationsverkets förteckning över anmälda områden.
Det är endast de 32 kommuner som finns med i bilagan till förordningen
(2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden
som kan göra en anmälan. Ni får den här informationen eftersom er kommun finns
med i bilagan.
DeSO-koder används för att identifiera områden
För att identifiera vilka delar av kommunen som anmälan omfattar ska även fortsatt
Statistiska centralbyråns koder för demografiska statistikområden (DeSO)
användas. DeSO är en regional indelning i mindre geografiska områden som följer
läns- och kommungränserna, där varje område har en unik kod. På
https://www.scb.se finns mer information om vad DeSO-koder är.
Länsstyrelsens yttrande
Migrationsverket ansvarar för att förteckningen över de områden som anmäls av de
aktuella kommunerna är uppdaterad. Innan kommunen kan göra sin anmälan ska
länsstyrelsen yttra sig över det eller de DeSO kommunen avser att anmäla.
Yttrandet från länsstyrelsen ska bifogas kommunens anmälan till Migrationsverket.
En kommun får inte anmäla ett DeSO som länsstyrelsen invänder mot. Det framgår
av det nya regelverket som började gälla den 15 augusti 2020.
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För att säkerställa att de DeSO kommunen anmäler kommer med på förteckningen
är det viktigt att det tydligt framgår att kommunens anmälan överensstämmer med
länsstyrelsens yttrande.
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Det här behöver ni göra nu
 Ta hjälp av SCB:s kartverktyg Regina för att ta reda på vilken DeSO-kod
era valda områden har. Använd webbläsaren Microsoft Edge.
1. När kartverktyget har öppnats finns det i högra hörnet en ruta med
Lagerlista/Teckenförklaring. Bocka i DeSO.
2. I den vågräta rutan till vänster, tryck på DeSO.
3. Skriv in er 4-siffriga kommunkod i rutan för DeSO-kod.
4. Tryck på sök. Kommunens DeSO och kommungränsen kommer att visas på
kartan. Detta kan ta några sekunder.



Ge länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över de delar ni kommit fram till.
När länsstyrelsen yttrat sig över kommunens val av områden kan
kommunen anmäla aktuella koder till Migrationsverket genom att skicka
blanketten som bifogas detta brev med e-post till anmala-omradeebo@migrationsverket.se.

Anmäl så snart som möjligt
Anmälan om aktuella DeSO kan ske från och med nu.
Förteckningen ska vara uppdaterad senast 31 oktober och kommer att gälla från 1
januari 2021. För att komma med på den behöver anmälan ha kommit in till
Migrationsverket senast den 19 oktober 2020. Observera att tidigare anmälda
områden inte kommer gälla efter den 31 december 2020 om ingen ny anmälan
inkommit i tid.
Förteckningen kommer sedan att uppdateras löpande om områden återkallas men
gäller först vid nästkommande årsskifte om områden läggs till.
För att lägga till områden på den förteckning som gäller från nästkommande
årsskifte bör anmälan ha kommit in senast två veckor före den 31 oktober
respektive år.
Information på migrationsverket.se
Migrationsverket har tagit fram en teknisk lösning så att enskilda personer kan gå
in på Migrationsverkets webbplats och kontrollera om en viss adress finns i ett
område som tagits med på förteckningen. Förteckningen finns också publicerad på
hemsidan under Öppen data.
Om ni har frågor
Tveka inte att mejla till anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
om något är oklart.
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