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Kommunernas stöd vid återvandring 
Sveriges invandringspolitik har haft som utgångspunkt att den som behöver 
skydd skall få ett långsiktigt besked om möjligheterna att stanna i landet och 
bygga upp en ny tillvaro här. Det har inneburit att de flesta asylsökande hit-
tills fått permanent uppehållstillstånd. Samtidigt har det funnits en ambition 
att stödja den som frivilligt vill återvända till sitt ursprungsland. Invandrar-
verket har under de senaste åren arbetat med två arbetsgrupper, som haft till 
uppgift att genom åtgärder i Sverige underlätta frivillig återvandring till Bos-
nien-Hercegovina och Somalia. Svenska Kommunförbundet får många frågor 
både från kommuner, organisationer och vid överläggningarna i samord-
ningsgrupperna om kommunernas möjligheter att ge stöd i samband med att 
flyktingar vill återvända till sitt ursprungsland. I cirkulär 1996:48 har vi redo-
visat de rättsliga möjligheterna för kommunerna att ge stöd. 

För att öka våra kunskaper och för att kunna ge bättre service till kommuner-
na har vi genomfört en enkel enkätundersökning om kommunernas stöd till 
personer som vill återvandra. Resultatet av enkäten redovisas i bifogade 
promemoria. Resultatet visar att 62 procent av de svarande kommunerna ger 
stöd i samband med tillfälligt återvändande och 55 procent av de svarande 
kommunerna ger stöd i samband med permanent återvändande. Det vanli-
gaste stödet innebär att den som återvänder får behålla försörjningsstödet 
under en begränsad tid. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Karl-Axel Johansson tel. 
08-772 43 18 och Manuel Ferrer tel. 08-772 42 24. 
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