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Motion: Informera om återvändarbidrag och återetableringsstöd 

I dagsläget tilldelas asylsökande i normalfallet tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) i Sverige. Asyl beviljas 

för en flykting i normalfallet i 36 månader eller för alternativt skyddsbehövande i 13 månader. 

Därefter kan en förnyad ansökan göras om förlängt tillfälligt uppehållstillstånd. Om skyddsbehov inte 

längre föreligger och den enskilde inte kan uppvisa att denne uppfyller kraven på egenförsörjning så 

faller rätten att stanna i Sverige. 

Migrationsverket erbjuder möjligheten att söka återvändarbidrag för hemresor och det är vår 

övertygelse att många invandrare önskar återvända till sina hemländer för att återförenas med familj 

och vänner framför en placering på HVB-hem eller annan institutionsplacering som exempelvis LVU 

och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar och en väl fungerande handläggning och 

informationsrutin kring detta. Medvetenheten kring vilka möjligheter som finns vid återvandring 

behöver öka och information delges i ett tidigare skede. 

En återvandringshandläggare eller motsvarande funktion kan informera och bistå i 

återvandringsprocessen och vara en viktig resurs för de personer som önskar återvända. Håbo 

kommun bör därför i större utsträckning informera om möjligheten till återvändarbidrag samt 

möjligheten att erhålla återetableringsstöd. 

Det kan av olika anledningar vara svårt att anpassa sig till Sverige och till dess kultur och 

samhällsstruktur varför vi anser vi att det vore humant av Håbo kommun att informera om 

möjligheten till ovan nämnda bidrag och stöd. Migrationsverket för löpande register över länder som 

av myndigheten anses lämpliga och möjliga att hemvända till. 

Vi anser vidare det vara mycket olyckligt att människor pga. otrygghet i det nya landet fastnar i såväl 

missbruk som kriminalitet och psykisk ohälsa vilket ofta anges bero på att det nya landet inte levt upp 

till förväntningarna.1 

Vid nyttjande av återvändarbidraget upphör uppehållstillståndet att gälla. Bidragstagaren kan även 

om denne så vill avsäga sig sitt svenska medborgarskap. Detta görs enkelt med hjälp av en blankett 

som återfinns på migrationsverkets hemsida. 

Utbetalandet av ett kommunalt återvändarbidrag och/eller återetableringsstöd innebär de facto en 

kostnad för kommunen men innebär samtidigt en minskad kostnad för kommunen i form av bidrag 

och stöd som inte betalas ut. I de fall bidrag eller stöd beviljas och betalas ut av migrationsverket 

innebär det ingen kostnad för kommunen alls samt att utbetalandet av eventuella bidrag eller stöd 

helt uteblir. 

                                                             
1 Ex: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manniskor-riskerar-att-bli-langtidsarbetslosa 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manniskor-riskerar-att-bli-langtidsarbetslosa


 

   
 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att information om återvändarbidrag och återetableringsstöd alltid ska erbjudas nyanlända, 

migranter och asylsökande i kontakt med kommunen och dess instanser 

Att Håbo kommun skall erbjuda möjlighet till återvändarbidrag och återetableringsstöd som 

alternativ till tvångsåtgärder inom statens institutionsstyrelse eller liknande instanser 

Att Håbo kommunen utreder möjligheten att inrätta en funktion motsvarande 

återvandringshandläggare 

 

 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Thomas Moore (SD) 


