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Temporärt återvändande av bosnisk expertis 
Röda Korset har påbörjat ett projekt, som syftar till temporärt återvändande 
av bosnisk expertis. Avsikten är att bosnier med speciell kompetens skall 
hjälpa till och påskynda återuppbyggnadsarbetet i Bosnien. Projektet finansi-
eras av Sida och sker i nära samarbete med UNHCR och den Bosniska rege-
ringen. I bifogade material från Röda Korset lämnas närmare information om 
projektet. 

I cirkulär 1996:48 har vi informerat om de rättsliga förutsättningarna för 
kommunerna att medverka i samband med att någon vill återvända till sitt 
ursprungsland 

Kommuner har under den senaste tiden tagit kontakt med Kommunförbun-
det med frågor om hur man skall se på försörjningssituationen och bostads-
frågan för familjer där det blir aktuellt med ett temporärt återvändande. Det 
gäller t. ex. hur man skall bedöma den återvändandes möjligheter att bidra 
till försörjningen av familjen som blir kvar i Sverige. Det som kan sägas om 
detta är att ärendet prövas på vanligt sätt när sådana situationer föreligger. 
Den individuella prövningen bör då ta hänsyn till den återvändandes fak-
tiska inkomster under bortovaron, levnadsomkostnaderna i det här fallet 
Bosnien och därmed förmågan att bidra den kvarvarande familjens försörj-
ning i Sverige. 

När det gäller bostadsfrågan är det normalt inget problem om resten av 
familjen blir kvar i Sverige. I dessa situationer är det knappast realistiskt med 
krav på att byta bostad. För ensamstående eller där hela familjen temporärt 
återvänder bör i normalfallet bostaden hyras ut i andra hand under den tid 
man vistas i hemlandet. Det kan vara viktigt att kommunen medverkar så att 
inte besittningsrätten för den temporärt återvändande förverkas i samband 
med andrahandsuthyrningen. 
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Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Karl-Axel Johansson tfn 
08-772 43 18. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Vård och Omsorg 

 

Anita Sundin     Karl-Axel Johansson 
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