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Yttrande över Nyköpings kommuns förslag till områdesbegränsning 
för egenbosatta asylsökande 
 
Beslut 
Länsstyrelsen har inga invändningar mot att Nyköpings kommun anmäler de 2 av 
kommunens totalt 32 DeSO som framgår av bilagd förteckning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Innan en kommun gör en anmälan till Migrationsverket enligt 7 b § förordningen 
(1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. ska kommunen inhämta ett yttrande från 
Länsstyrelsen över den eller de delar av kommunen som kommunen avser att anmäla. 
Nyköpings kommun har lämnat följande underlag, daterat 17 september 2020, rörande de 
DeSO som kommunen avser att anmäla till Migrationsverket: 

- Underlag inför anmälan enligt 7b § förordningen (1994:361) om mottagande av 
asylsökande m.fl., daterat 17 september 2020. 

Kommunen har inför framtagande av underlag tagit stöd av länsstyrelsernas vägledning till 
kommunerna, daterat 27 augusti 2020. 
Kommunen har i underlaget använt sig av intern statistik med uppgifter från olika år. De 
variabler som har undersökts är förvärvsfrekvens, andel med ekonomiskt bistånd, andel 
invånare med utländsk bakgrund, grad av arbetslöshet, utbildningsnivå samt valdeltagande. 
Det område som definierats som ett område med socioekonomiska utmaningar är ett 
miljonprogramsområde som utgörs av två DeSO. Denna stadsdel har för varje variabel 
jämförts med den stadsdel vars värde för respektive variabel ligger närmast. Jämförelsen 
visar att miljonprogramsområdet skiljer sig betydligt från övriga stadsdelar. 
Länsstyrelsen har begärt in Delmos analys för Nyköpings kommun. Utifrån Delmos analys 
har 3 DeSO med socioekonomiska utmaningar identifierats i Nyköpings kommun. Delmos 
analys innehåller ett urval om fyra av faktorerna i förordningen. Uppgifterna gäller år 
2017. 
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Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har en asylsökande inte rätt 
till dagersättning eller särskilt bidrag 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 den 
asylsökande bor i den anses ha sociala och ekonomiska utmaningar enligt gällande 
föreskrifter.  
Enligt 7 b § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. ska de sociala 
och ekonomiska förhållandena i kommundelen beaktas vid bedömningen av om det är 
motiverat att anmäla en del av kommunen, och särskilt graden av arbetslöshet, 
sysselsättningsgraden, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, 
utbildningsnivån 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 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 anmälan. 
Enligt 11 a § i förordningen (1994:361) om mottagandet av asylsökande m.fl. får 
länsstyrelsens ställningstagande i ett yttrande enligt 7 b § andra stycket inte överklagas. 
Enligt 2 § Migrationsverkets föreskrift om förteckning över kommundelar som ska anses 
ha sociala och ekonomiska utmaningar ska kommunen i anmälan ange vilket eller vilka 
DeSO inom kommunen som anmälan avser. Ett DeSO anges i anmälan genom dess unika 
kod. En sådan del av en kommun som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar i 
den mening som avses i 10 a § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. ska vara avgränsad till och motsvaras av ett DeSO.   
 
Länsstyrelsen gör följande bedömning 
Syftet med bestämmelserna är att asylsökande ska välja att bo i områden där det finns 
förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande. Begränsningen av rätten till 
dagersättning vid eget boende bör därför inte omfatta fler områden än vad som är 
nödvändigt. Restriktivitet vid urvalet av områden ska därför iakttas.   
Kommunens urval överensstämmer med såväl Delmos som Länsstyrelsen i Södermanlands 
analys av områden med socioekonomiska utmaningar, men är något snävare. De två DeSO 
som har valts ut bildar tillsammans en gemensam stadsdel. Inga omotiverade skillnader 
finns mellan dem. Däremot är skillnaderna mellan dessa och övriga DeSO betydande (med 
undantag av ytterligare ett DeSO, som av Delmos också bedöms ha socioekonomiska 
utmaningar). Kommunen har jämfört förhållandena mellan de områden som mest liknar det 
utvalda området och det utvalda området med avseende på respektive parameter. 
Länsstyrelsen i Södermanlands län har gjort en egen analys av områden med 
socioekonomiska utmaningar i Nyköpings kommun och erhållit samma resultat som 
Delmos. Eftersom de parametrar som urvalet ska grunda sig på är inbördes beroende av 
varandra kan de i princip ersättas av en enda. Länsstyrelsen har valt parametern 
medianinkomst per DeSO år 2018 som jämförelseparameter. Tre DeSO i Nyköpings 
kommun har en medianinkomst som är betydligt lägre än kommunens övriga DeSO. 
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Utfallet av Delmos och Länsstyrelsen i Södermanlands respektive analyser är desamma. 
Utfallet av Nyköpings kommuns analys är något snävare och tyder på restriktivitet vid 
urvalet av områden. 
 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Beatrice Ask med Lucie Riad som föredragande. I den 
slutliga handläggningen har också Anne-Louise Gjuse medverkat. 
 
 
Beatrice Ask 
 
    Lucie Riad 
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga till yttrandet 
Länsstyrelsen har inga invändningar mot följande anmälda DeSO 
 

Nr DeSO- kod Namn 

1 0480C1150 Brandkärr_O 

2 0480C1160 Brandkärr_V 
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