
 
 

Motion om att utveckla ett kommunalt arbete kring återvandring 
 
Många människor har, av olika anledningar, migrerat till Sverige det senaste decennierna. Många har 
dock svårt att komma in i det svenska samhället och att skapa sig ett varaktigt hem. Efter många år i 
Sverige, har ofta situationen i hemlandet förändrats till det bättre och den ursprungliga anledningen 
till flykten finns inte längre kvar. Ekerö kommun ska ta ansvar för dem som placerats hos oss i vår 
kommun genom att ge incitament för en lyckad integration. I detta arbete ingår också att våga vara 
ärliga och erkänna att inte alla som kommer till vårt land och vår kommun vill eller kommer kunna 
anpassa sig till vårt samhälle. Vi ser därför vikten av att Ekerö kommun skapar förutsättningar genom 
en handlingsplan för att offerera kring återvandring. Vi i Sverigedemokraterna Ekerö är övertygade 
om att många nyanlända som inte hittar sin plats i det nya landet, faktiskt önskar att återvända till 
sitt hemland om och när det är möjligt.  
 
Kombinerat med högre krav på anpassning till det svenska samhället, vill vi sverigedemokrater 
stimulera till ökad frivillig återvandring. Studier visar att det är många invandrare som skulle vilja 
återvandra till sitt hemland, men som av olika anledningar inte kontaktar Migrationsverket av egen 
vilja. Detta kan ha att göra med en misstro gentemot myndigheter och institutioner generellt men 
även baseras på tidigare dålig erfarenhet i kontakten med till exempel Migrationsverket. Som ett 
komplement till det statliga återvandringsstödet kan Ekerö kommun applicera ett kommunalt 
återvandringsbidrag och även bistå med kontakthjälp med såväl myndigheter i Sverige, som i den 
enskildes hemland. 
 
Det nationella så kallade återvandringssystemet administreras idag av Migrationsverket och 
inkluderar ett resebidrag och ett kontant bidrag av som mest 10 000 kronor per vuxen, högst 5 000 
kronor per barn eller som mest totalt 40 000 kronor. I utvecklingen av ett kommunalt arbete kring 
återvandring, kan vi med fördel addera ett mindre kommunalt bidrag, för att underlätta 
återanpassningen och starten i hemlandet för människor i just vår kommun. Vi ser även en modell 
där vi erbjuder hjälp till anpassning och utbildning som ett stöd i att hitta arbete vid återkomsten till 
hemlandet. Processen bör vara flexibel och individanpassad och när barn finns med i 
återvandringsprocessen är det av högsta vikt att exempelvis socialtjänst och barnpsykiatrin 
involveras vid behov.   
 
De nederländska forskarna Arjen Leerkes och Marieke Van Houte har studerat och jämfört sex rimligt 
jämförbara västeuropeiska och skandinaviska staters olika modeller kring återvandring. Jämför man 
Tyskland, Sverige, (med ett återvandringssystem, snävt riktat och baseras på frivillighet och 
uppmuntran) Nederländerna och Norge (kombinerar incitament med tvång) ser man tydligt att 
Nederländerna och Norge uppnår mer än dubbelt så höga antal återvändandare än Tyskland och 
Sverige. I Norge använder man statens fulla kraft, vilket innebär exkludering från arbetsmarknaden, 
lägre ersättningsnivåer, koordinerade polisinsatser och goda rutiner för identifiering och förvar. 
Betydelsen av en fungerande och väl utvecklad diplomati och goda förbindelser med 
ursprungsländerna är av stor vikt. Det kan konstateras att Norge har samarbetsavtal med fler länder 
än Sverige och lägger kraft och resurser på att ha representanter på plats som bereder väg. Genom 
ett liknande statligt system i Sverige ser vi att vi skulle skapa förutsättningar för att stort öka 
återvändandet, både bland de som fått avslag och de som frivilligt vill återvandra. 

 

 



 
 

I Danmark har den Socialdemokratiska regeringen i en uppgörelse med partierna Venstre, Radikale 
Venstre och Liberal Alliance arbetat fram nya direktiv för invandrare som är arbetslösa och lever på 
bidrag och gjort så, under lång tid. De som tillhör denna grupp ska regelbundet kallas till särskilda 
resa hem-samtal (se mer på den danska regeringens hemsida) Det primära i uppgörelsen är att de 
invandrare som haft uppehållstillstånd i Danmark i fem år eller mer och som under minst ett och ett 
halvt år av de senaste tre åren levt på bidrag, omfattas av ett resa hem-direktiv. Varje bidragstagande 
och arbetslös invandrare kallas till ett särskilt samtal i hemkommunen, där denne erbjuds ekonomisk 
hjälp för att återvända till hemlandet. Den danske utlännings- och integrationsministern, tillika 
socialdemokraten Mattias Tesfaye, menar att ”…man måste vara ärlig och erkänna att vissa 
invandrare har levt på socialbidrag under lång tid och aldrig lyckats bli en del av det danska samhället 
och att det kanske vore bäst för alla om de återvände till sitt eget land.”  

För de ensamkommande ungdomar som kommer till kommunen ska vi vara behjälpliga med 
upprätthållandet av kontakt med familj och anhöriga i hemlandet. Utgångspunkten i arbetet skall 
alltid vara att en återförening sker i hemlandet. I till exempel Norge förvägras familj och anhöriga 
normalt uppehållstillstånd, om inte den ensamkommande fått uppehållstillstånd med flyktingstatus. 
Utgångspunkten är att återföreningen sker i hemlandet  

I Sverige växer den grupp av invandrare som levt på vår gemensamma välfärd under flera år och som, 
trots kostsamma integrations- och arbetsmarknadsåtgärder, inte kommit i reguljär anställning och 
inte anpassat sig till det svenska samhället.  

I vår integrationsreform Ekerömodellen har återvandringen en central plats. Vi ser begreppet som en 
gemensam process som gynnar såväl den enskilde individen som Ekerö kommun. 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Ekerö 

Att Socialförvaltningen arbetar fram och utvecklar ett kommunalt arbete kring återvandring, för att 
vara en stabil och hjälpande part i processen. 

Att Socialförvaltningen utreder möjligheterna om ett kommunalt återvandringsstöd på sidan av 
Migrationsverkets återvandringsstöd 

 

För Sverigedemokraterna Ekerö 

Jimmy Fors 

 

 


