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Återvandring och ersättning till kommunerna för flyk-
tingmottagandet  
I detta cirkulär behandlas 

1. Utökat stöd vid återvandring. 

2. Riktade medel till vissa kommuner med särskilt stor andel flyktingar. 

3. Redovisning av kostnadsuppföljningen av 1992 års flyktingar. 

4. Rapport om ett metodutvecklingsprojekt för att underlätta återvandring. 

5. Särskild tjänst för återvandringsfrågor vid ambassaden i Sarajevo. 

 

1. Utökat stöd vid återvandring. 

Regeringen beslöt den 3 april 1997 att utöka stödet till den som vill återvända 
till sitt ursprungsland eller bosätta sig i ett annat land. Beslutet innebär att 
vuxna flyktingar i fortsättningen kan få ett kontantbidrag på högst 10.000 
kronor och varje barn under 18 år kan få högst 5.000 kronor. Sammanlagt kan 
en familj få högst 40.000 kronor. Därutöver kan bidrag till resekostnaden 
utgå. Bidraget är behovsprövat och söks hos Invandrarverket. 

Vid samma tillfälle beslöt regeringen om ett nytt bidrag till vissa asylsö-
kande. Förutsättningen är att de har ett av- eller utvisningsbeslut. Bidraget 
kan vara aktuellt för följande grupper: 

1. Utlänningar som ska avvisas om verkställigheten inte kunnat genomföras 
inom två år från det att beslutet vann laga kraft - förutsatt att utlänningen 
själv inte orsakat fördröjningen. 
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2. Utlänningar som tidigare fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att de 
behövt tillfälligt skydd och därefter fått ett utvisningsbeslut. 

3. Utlänningar som tidigare fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att 
avvisningar inte kan verkställas till landet och därefter fått ett utvisningsbe-
slut. 

4. Utlänningar som skall av- eller utvisas och som fått längre tid på sig att 
förbereda återresan än vanligt. 

Bidraget kan utgå med högst 5000 kronor per person. Sammanlagt kan en 
familj få högst 30.000 kronor. Bidraget är behovsprövat och söks hos Invand-
rarverket. 

2. Riktade medel till vissa kommuner med särskilt stor andel flyktingar- 
fördelning av ytterligare 200 Mkr. 

Regeringen beslöt den 3 april 1997 om hur resterande del av det extra bidra-
get till kommuner med särskilt stor andel flyktingar skall fördelas. I och med 
detta beslut har regeringen fördelat 400 miljoner kronor som avsatts för detta 
ändamål till sammanlagt 22 kommuner. De 18 kommuner som nu får bidrag 
har alla en stor andel flyktingar och en hög arbetslöshet. Dessutom har dessa 
kommuner högre socialbidragskostnader än genomsnittet för kommunerna. 

Följande kriterier har legat till grund för den nu aktuella fördelningen: 

1. Hög andel flyktingar. Andelen flyktingar som bodde i kommunen den 20 
februari 1997 och som kom till Sverige under åren 1991 till 1995 får ej vara 
lägre än 1,9 % av antalet invånare i kommunen. 

2. Andelen arbetslösa. Andelen personer utan arbete och i åtgärder får ej un-
derstiga riksgenomsnittet med mer än en 1% år 1996. 

3. Andelen utomnordiska medborgare av de arbetslösa och personer i åtgärder 
får ej understiga riksgenomsnittet med mer än 1% år 1996. 

4. Utbetalt socialbidrag per invånare under 1996 måste överstiga riksgenom-
snittet. 

Bidraget som fördelas med utgångspunkt från dessa kriterier blir 5025 kronor 
per flykting som kom under åren 1991 - 1995. I bilaga 2 till detta cirkulär 
redovisas vilka kommuner som fått bidrag och med vilket belopp. 

3. Redovisning av kostnadsuppföljningen av 1992 års flyktingar. 

Den av regeringen tillsatta arbetsgruppen har nu genomfört kostnadsupp-
följningen för de flyktingar som togs emot i kommunerna under år 1992. 
Uppföljningen bygger, liksom tidigare på ett urval av kommuner. 

Resultatet visar att 59 % av de undersökta kommunerna inte erhållit den 
kostnadstäckning som varit avsedd. Arbetsgruppen konstaterar att om un-
dersökningsresultatet omräknas till riksnivå så blir den genomsnittliga bi-
dragsutnyttjandegraden 114 %. I bilaga 3 till detta cirkulär redovisas arbets-
gruppens rapport. 
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4. Rapport om ett metodutvecklingsprojekt för att underlätta återvandring. 

Frågan om återvandring har fått ny aktualitet genom fredsavtalet i Dayton. 
Återvandring har tidigare främst skett till länderna i Latinamerika. Även 
flyktingar och invandrare från andra länder har säkert mer eller mindre långt 
gående tankar på att återvända till sitt ursprungsland. 

Den ideella föreningen Self-Help Promotion har presenterat ett metodut-
vecklingsprojekt, som syftar till att underlätta frivillig återvandring. Före-
ningen har i en rapport beskrivit grundidén i projektet. Utan att ta ställning 
till innehållet i rapporten är det av intresse att frågan om återvandring disku-
teras ur olika aspekter. I bilaga 4 redovisas föreningens rapport. 

5. Särskild tjänst för återvandringsfrågor vid ambassaden i Sarajevo. 

Regeringen har beslutat att inrätta en särskild tjänst vid ambassaden i Sara-
jevo, som skall arbeta med återvändarfrågor. Tjänsten innehas av Cecilia 
Höglund som tidigare arbetat för UNHCR i bland annat Tuzla. Cecilia är 
beredd att svara på frågor om läget i Bosnien, hur bostadssituationen ser ut 
på olika platser och hur arbetsmarknaden utvecklas. Hon kan nås genom 
regeringskansliets växel i Stockholm 08-405 10 00, ambassaden i Sarajevo. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Vård och Omsorg 

 

Anita Sundin     Karl-Axel Johansson 

 


	Återvandring och ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet
	1. Utökat stöd vid återvandring.
	2. Riktade medel till vissa kommuner med särskilt stor andel flyktingar.
	3. Redovisning av kostnadsuppföljningen av 1992 års flyktingar.
	4. Rapport om ett metodutvecklingsprojekt för att underlätta återvandring.
	5. Särskild tjänst för återvandringsfrågor vid ambassaden i Sarajevo.


