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Motion: Kommunal hjälp med återvandring.
Förslag till beslut
I kommunfullmäktige:
1) Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda inrättandet av ett

återvandringskansli i Göteborgs kommun.
Kansliets primära uppgift skall vara att hjälpa till med frivillig återvandring från
kommunens sida, samt utbilda berörd personal inom kommunen.
Motionen
Flera är de kommuner som påvisat den höga kostnaden, såväl ekonomiskt som socialt som
decenniers av alldeles för hög invandring inneburit. Senast i raden är bla Filipstad, Bengtsfors
och Härjedalen. Kommuner där man insett vilka kostnader det stora mottagandet av
nyanlända medför kommunen. Denna kostnad kommer inte sjunka märkvärt med tiden.
”Det är ansträngt”, kommenterar Sandvikens kommunstyrelsens ordförande Peter
Kärnström (S) de röda siffror för 2019 som visar ett budgetunderskott på hela 67 miljoner
kronor för kommunen. Fjärran från de glädjesiffror om en halv miljard i överskott på grund
av invandringen som basunerades ut för fem år sedan. Det svenska samhället håller på att
kollapsa under den stora ekonomiska påfrestningen som invandringen medfört.
Hjälp med återvandring historiskt i Göteborg.
I Göteborgs stad fanns under perioden 2000–2010 en särskild enhet som arbetade med just
återvandring. Verksamheten bedrevs ihop med Föreningen GöteborgsInitiativet och
kommunens bidrag var 3 heltidsanställningar. Bakgrunden till detta var att
stadsdelsnämnden Frölunda, i samband med nerläggningen av invandrarförvaltningen, fick
ett resursnämndsuppdrag att bedriva verksamheten. När social resursnämnd inrättades
övergick uppdraget till denna nämnd.
År 2002 gjordes en utvärdering av verksamheten av en extern konsult. Rapportens slutsats
var att verksamheten borde fortsätta, med ett antal förslag till förbättringsåtgärder och
uppföljning. Någon uppföljning gjordes dock ej.
För verksamhetsåret 2009 uppges siffran återvändande göteborgare vara 7 personer.
Verksamheten hade då en budget på 1,9 mkr.
Förutom den särskilda återvändarenheten arbetade samtliga stadens socialkontor med dessa
frågor, eftersom det ofta var där som tänkbara kandidater hade sina första kontakter.
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Från remissvar angående motion om ett Återvändarcenter 2016 svarar Östra Göteborg:
Återvändarfrågan kommer att utgöra en viktig del av de migrationsströmmar som vi ser i
världen. Här behöver staden öka sin kunskap och forma strategier för hur personer som
lämnar Sverige av olika skäl kan erbjudas i stöd i samspel med ansvariga myndigheter. Redan
idag ser stadsdelen en växande problematik kring de personer som väljer att gå under
jorden vid ett avslagsbeslut. Utsattheten kring denna grupp är stor både ur ett boende- och
försörjningsperspektiv där risken för att bli utnyttjad är stor. En växande grupp som lever
under dessa förhållanden riskerar att öka de sociala spänningarna i samhället

Staten och återvandring:
Migrationsverket ska enligt ett regeringsuppdrag arbeta med frivillig återvandring. I
uppdraget ingår att vi ska underlätta återvandring för personer som har fått
uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar och andra skyddsbehövande eller som har
tagits ut på flyktingkvoten.
Resekostnader och kontanter
Förutom ett bidrag för resekostnader kan man även få bidrag i kontanter. Man kan som
högst få 10 000 kronor för varje vuxen person och högst 5 000 kronor för varje barn
under 18 år. En familj kan sammanlagt få högst 40 000 kronor i kontanter.
Man kan få bidrag för resa med flyg, tåg, buss eller egen bil. Bidrag skall inte ges för att
besöka hemlandet eller för transport av möbler. Om du får resebidrag för att flytta till
ett annat land så kommer ditt permanenta uppehållstillstånd att återkallas när du har
lämnat Sverige.
Utbetalning av bidraget
Kontanterna betalas ut personligen via en postanvisning.
Utöver detta har också myndigheter, kommuner, landsting, organisationer,
forskningsinstitutioner och stiftelser fram tills 2019 kunnat söka stöd från
Migrationsverket för att finansiera projekt som gäller frivillig återvandring. Även företag
kunde också ansöka om projektstöd om projektet inte drevs i kommersiellt syfte.
Ansökan om projektstöd för frivillig återvandring
På grund av en minskad anslagsbudget kommer Migrationsverket inte att kunna utlysa
något projektstöd för frivillig återvandring under 2019.
Migrationsverket erbjuder dessutom hjälp på annat sätt än ekonomiskt
Frivillig återvandring - 8 steg modellen
https://www.migrationsverket.se/download/18.2bbf7de914c17a2ed2630d3/148555622
0937/Frivillig_atervandring_8stegmodellen.pdf

Vi som kommun behöver hjälpa staten med deras uppgift om frivillig återvandring. I synnerhet
när vi läser på migrationsverkets egen hemsida att det inte kommer finnas finansiering för
projektstöd för frivillig återvandring under 2019.
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Upprätta ett återvandringskansli i Göteborg.
Ett livslångt utanförskap är först och främst en personlig tragedi. Med det medför även
en enorm påfrestning för Göteborgs stad ekonomiskt. Vi Sverigedemokrater ser mycket
allvarligt på problematiken med de ökande livslånga utanförskapen. Vi vill därför att
Göteborgs Stad ska kunna erbjuda ännu en möjlighet för de personer som befinner sig i
ett permanent utanförskap. Personer som vill återvända till sitt hemland bör därför
informeras och erbjudas hjälp med detta.
Genom att upprätta ett återvandringskansli vill Sverigedemokraterna förenkla för
personer att återvända till sina respektive hemländer. Ett återvandringskanslis uppgifter
bör omfatta bla att informera och hjälpa personer som vill återvända och bygga upp en
framtid i sitt hemland, samt utbilda personal inom socialtjänsten. Att kunna erbjuda
hjälp med återvandring bör vara en naturlig del i det dagliga arbetet inom socialtjänsten.
Kansliet skall även bistå i återvändandeprocessen samt motverka fusk med
återvandringsbidrag.
Ett återvandringskansli skulle också kunna integreras med verksamheten
Integrationscentrum som idag erbjuder utbildning och information till nyanlända om bl. a
rättigheter och skyldigheter.

Jörgen Fogelklou SD
Gruppledare Sverigedemokraterna
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