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Motion av Per Ossiner (SD) och Martin Westmont (SD) om att kommunen skall
informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i
förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag

Stockholms stad bör tydligt visa vägen för övriga kommuner i Sverige genom att driva en
generös återvandringspolitik. Staden ska skapa goda förutsättningar för de invandrare, som så
önskar, att återvända till sina hemländer.
Migrationsverket har i många år haft möjligheter att bevilja så kallade återvandringsbidrag
(SFS 1984 :890). Emellanåt benämns dessa bidrag återetableringsbidrag.
I Sverigedemokraternas (SD) budgetförslag för 2017 föreslog SD anslag med 50 miljoner
kronor som skulle användas som återvandringsbidrag till hemvändande flyktingar. Även
förutan särskilda anslag torde det vara möjligt för kommuner att informera om och i
förekommande fall utbetala återvandringsbidrag. Så lär också ha skett inom vissa kommuner.
S verigedemokraterna har i skrivelse till socialnämnden och ansvarigt borgarråd i januari 2017
om återvandringsbidrag ställt följande frågor:
®
•

Förekommer det att staden betalar ut sådana bidrag eller ger något annat stöd av
liknande karaktär?
I så fall, i vilken omfattning och till vilka belopp samt hur informeras presumtiva
bidragstagare om möjligheten till bidrag?

Trots påminnelser har SD inte erhållit något svar på sin skrivelse, vilket i förhållande till de
regler som gäller i Stadshuset, eller i vart fall bör gälla, är anmärkningsvärt. SD väljer därför
att använda sig av sin motionsrätt.
Många som har invandrat till Sverige har svårt att komma i egen försörjning. Detta innebär
givetvis en belastning för det svenska välfärdssystemet. Stötestenarna för invandrarna kan
vara flera såsom bristande språkkunskaper, bristande eller ej adekvat yrkesutbildning för den
svenska marknaden. Återvandring, med den erfarenhet, som trots allt förvärvats i Sverige, kan
också bidra till en positiv utveckling i återvandrarnas egna tillväxtländer. Bidragen, med en
god köpkraft som de ofta har, ger också goda möjligheter för de hemvändande att få en bra
nystart i sitt hemland.
Stockholms stad bör genom socialnämnden och andra lämpliga organ i staden öka
invandrares/flyktingars kunskaper om de återvandringsbidrag som idag finns genom

Migrationsverket. Samtidigt bör denna grupp även informeras om de möjligheter och
erbjudanden som staden skall ha på detta område genom kommunala återvandringsbidrag.

Vi förslår att kommunfullmäktige beslutar
Att uppdra åt socialroteln att genom lämpliga kommunala organ informera om möjligheterna
till återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar från Migrationsverket och från
Stockholms stad.
Att kommunala återvandringsbidrag skall kunna utgå från Stockholms stad och då finansieras
genom användning av den centrala medelsreserven.
Stockholm 1 juni 2017

Martin Westmont

