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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av 
asylsökande m.fl. 

Utfärdad den 16 juli 2020 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:361) om mottagande 

av asylsökande m.fl.  

dels att 7 b och 7 c §§ ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse. 

7 b §1    De kommuner som anges i bilaga 1 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 §. Vid bedömningen av om det är motiverat 

att anmäla en del av kommunen ska de sociala och ekonomiska förhållan-

dena i kommundelen beaktas och särskilt graden av arbetslöshet, sysselsätt-

ningsgraden, 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 av-

ser att anmäla. Om länsstyrelsen anser att det står klart att det inte är moti-

verat 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 om-

fattas av en invändning. Länsstyrelsens yttrande ska bifogas anmälan. 

En anmälan ska gälla tills vidare. Om en kommun som har gjort en an-

mälan inte längre anges i bilaga 1 till förordningen om statsbidrag till kom-

muner med socioekonomiskt eftersatta områden, ska anmälan anses åter-

kallad. 

7 c §2    Migrationsverket ska hålla en förteckning tillgänglig över de delar 

av kommuner som är anmälda enligt 7 b §. Förteckningen ska uppdateras så 

snart det finns behov, dock senast två veckor efter det att en anmälan har 

gjorts eller återkallats. De delar av förteckningen som ändras vid en upp-

datering ska börja gälla 

1. omedelbart, om ändringen medför att en del av en kommun tas bort från

förteckningen, eller 

2. från det årsskifte som inträffar närmast efter två månader från upp-

dateringen, om ändringen medför att en del av en kommun läggs till i för-

teckningen. 

I förteckningen ska det för varje del av en kommun anges från och med 

vilket datum som förteckningen gäller. 

1 Senaste lydelse 2019:1205. 
2 Senaste lydelse 2019:1205. 
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Trots första stycket 2 ska en ändring som medför att en del av en kommun 

läggs till i förteckningen börja gälla den 1 juli 2020, om uppdateringen av 

förteckningen har gjorts före den 1 maj 2020. 

11 a §    Länsstyrelsens ställningstagande i ett yttrande enligt 7 b § andra 

stycket får inte överklagas. 

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2020.

2. En anmälan till Migrationsverket enligt 7 b § som har gjorts före ikraft-

trädandet ska, trots det som sägs i 7 b § tredje stycket första meningen, upp-

höra att gälla vid utgången av 2020. 

På regeringens vägnar 

ANNA EKSTRÖM 

Mattias Pleiner 

(Justitiedepartementet) 
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