
   

 
    
Yrkande   
Särskilt yttrande  
2020-04-20  

Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna  
   

Ärende: 3.5  

Yrkande angående – Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att 
utreda inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad 

Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Avslå motionen.   

Yrkandet  
Sverigedemokraterna vill utreda ett inrättande av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad. 
Det är dock Migrationsverket som är den statliga myndighet som har i uppdrag att arbeta 
med frivillig återvandring genom att informera om återvandring samt besluta om 
resebidrag. På Migrationsverkets hemsida finns det information på olika språk för att 
informera och bistå personer som vill återvandra.  

I Göteborgs Stad kan man sedan 2010 få information från Integrationscentrum som har ett 
flerspråkigt informationskontor om man har frågor kring återvandring. Alliansen ser 
därmed inte syftet med att införa ett återvandringskansli. Vi anser det inte heller 
ekonomiskt försvarbart att inrätta ett nytt återvandringskansli när Integrationscentrum 
redan finns med liknande uppdrag. 

 

 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
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Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att 
utreda inrättandet av ett återvandringskansli i 
Göteborgs Stad 
Motionen 
Jörgen Fogelklou (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att utreda inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad. Kansliets 
primära uppgift ska vara att hjälpa till med frivillig återvandring från kommunens sida, 
samt att utbilda berörd personal i staden. 

Av motionen framgår att det finns flera kommuner i Sverige som har höga kostnader på 
grund av hög invandring och stort mottagande av nyanlända. Migrationsverket har i 
uppdrag att arbeta med frivillig återvandring för personer som har uppehållstillstånd i 
Sverige som flyktingar eller skyddsbehövande, men har på grund av minskad budget inte 
längre möjlighet att finansiera projekt för frivillig återvandring. Motionären föreslår att 
Göteborgs Stad ska erbjuda information om och hjälp till återvandring för de personer 
som i Sverige befinner sig i ett permanent utanförskap. Genom att upprätta ett 
återvandringskansli kan staden förenkla för personer att återvandra till sina 
ursprungsländer. Ett återvandringskansli kan också ha i uppgift att utbilda personal inom 
socialtjänsten som då kan erbjuda hjälp med återvandring, bistå i återvandringsprocessen 
samt motverka fusk med återvandringsbidrag. Kansliet kan integreras med verksamheten 
Integrationscentrum på social resursförvaltning. 

Av motionen framgår att det tidigare har funnits en verksamhet i Göteborgs Stad som 
hade i uppdrag att arbeta med återvandring. Under verksamhetsåret 2009 återvandrade sju 
personer från staden. 

Remissinstanser - beredning av motionen 
Motionen har remitterats till social resursnämnd, stadsdelsnämnden Angered och 
stadsdelsnämnden Östra Göteborg som svarat enligt nedan. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Social resursnämnd Avstyrker Social resursnämnd avstyrker motionen med anledning 

av att det är svårt att bedöma vad ett uppdrag att bistå 
med återvandring skulle innebära. Ett uppdrag som 
innebär att praktiskt stödja den enskilde med att ta 
kontakter i hemlandet, boka biljetter och söka boende 
kan bli en omfattande insats som kommer att kräva att 
nya resurser tillförs. Vid en eventuell utredning om ett 

Stadsledningskontoret 
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Remissinstans Beslut Kommentar 
återvandringskansli behöver uppdraget klargöras och en 
ekonomisk konsekvensanalys göras. Nämnden har också 
svårt att bedöma insatsen gällande utbildning till 
medarbetare inom socialtjänsten i Göteborgs Stad. 

Social resursnämnd redogör för att de idag har insatser 
för de målgrupper som kan efterfråga återvandring 
genom det flerspråkiga informationskontor som ligger på 
Integrationscentrum, vars uppdrag är att ge råd och stöd 
till nyanlända i olika frågor. I de fall någon har frågor 
om återvandring kan de redan idag få hjälp med den 
information som finns tillgänglig på Migrationsverkets 
hemsida. Detta arbete skulle kunna utvecklas och 
förstärkas.  

Vidare bedömer social resursnämnd att kommuner inte 
har möjlighet att granska utbetalningar som görs av en 
statlig myndighet och att det därför blir svårt för staden 
att arbeta med att motverka fusk med 
återvandringsbidrag. Det är heller inte möjligt för staden 
att kontrollera personer som utvandrar och som därmed 
inte längre är folkbokförda i Sverige. 

Stadsdelsnämnden Angered Avstyrker Stadsdelsnämnden Angered avstyrker motionen då det 
saknas kostnadsberäkning och ett uppdaterat 
behovsunderlag för förslaget. Att inrätta ett 
återvandringskansli innebär ett utökat uppdrag för staden 
och därmed troligen ökade kostnader. Eftersom 
Migrationsverket har i uppdrag att arbeta med frivillig 
återvandring finns det en risk för otydlig 
ansvarsfördelning och dubbelarbete om Göteborgs Stad 
åtar sig att stötta Migrationsverket i uppdraget. 

Stadsdelsnämnden Östra 
Göteborg 

Avstyrker Stadsdelsnämnden Östra Göteborg avstyrker motionen 
med hänvisning till att det är svårt att ta ställning till 
förslaget då det finns oklarheter gällande syfte och mål 
med utredningen om ett återvandringskansli samt 
gällande ett sådant kanslis syfte, uppdrag, målgrupp och 
finansiering. Stadsdelsnämndens bedömning är att 
tidigare utredningar visat att den 
återvandringsverksamhet som Göteborgs Stad har 
bedrivit har varit ineffektiv och dyr. 

Stadsdelsnämnden redogör för tidigare utvärderingar av 
stadens återvandrarverksamhet som gjorts 2002 och 
2009/2010. Den samlade bedömningen var att värdet på 
det som skapades inom verksamheten inte kunde anses 
motsvara de kommunala kostnaderna. Insatserna var 
mycket begränsade och endast ett fåtal enskilda individer 
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Remissinstans Beslut Kommentar 
och någon enstaka familj återvandrade. För att kunna ta 
ställning till hur efterfrågan och behovet ser ut i 
dagsläget behövs ett uppdaterat underlag. 
Stadsdelsnämnden ställer sig också frågande till om en 
kommun kan granska Migrationsverkets bidrag och 
utbetalningar samt kontrollera om en person har lämnat 
landet, för att motverka fusk med återvandringsbidrag. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Remissinstansernas bedömning är att det saknas en beräkning av vad förslaget skulle 
kosta och att en ekonomisk konsekvensanalys måste göras om förslaget leder till ett 
uppdrag till någon nämnd. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg bedömer att det enligt 
tidigare utvärderingar av återvandringsverksamhet i staden, framgått att insatserna var 
kostsamma i förhållande till hur många som tog del av dem. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Remissinstanserna eller stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Att återvandra är ett stort beslut för den enskilde individen eller familjen där många 
aspekter behöver vägas in. Ett beslut om återvandring kan få olika konsekvenser för olika 
individer och ha en både positiv och negativ påverkan. I de fall det finns barn i en familj 
kan de ha andra önskemål än föräldrarna då de vuxit upp i det svenska samhället och inte 
känner samma tillhörighet till föräldrarnas hemland. Barnen kan ha egna sociala nätverk 
och kontakter som kommer att brytas i och med en återvandring. I andra fall kan det bli 
en positiv nystart för barnen. Barnets bästa bör vägas in i en familjs beslut. Andra 
aspekter som kan påverka beslutet kan vara om det finns familjemedlemmar med 
funktionsnedsättningar eller sjukdomar med behov av viss vård eller omsorg som inte 
finns att tillgå i det forna hemlandet. 

Bilagor 
1. Motionen 

2. Yttrande social resursnämnd 

3. Yttrande stadsdelsnämnden Angered 

4.  Yttrande stadsdelsnämnden Östra Göteborg 
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Stadsledningskontorets kommentarer 
Kommunen får enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), KL, själv ha hand om 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller 
deras medlemmar. Allmänintresset förutsätter inte att det finns ett kvantitativt betydande 
behov av det kommunala engagemanget. Vad som utgör en angelägenhet av allmänt 
intresse får bedömas med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt och skäligt 
att kommunen befattar sig med angelägenheten (prop. 2016/17:171 s. 299). 

I samverkan med såväl andra myndigheter som övriga aktörer är det viktigt att klargöra 
vad respektive aktör kan och ska ta ansvar för utifrån sina lagstadgade ansvarsområden, 
så att exempelvis kommunen inte tar på sig uppgifter som uttryckligen ankommer på 
annan ansvarig huvudman.  
 
När det gäller frågor om återvandring så är Migrationsverket den myndighet som har i 
uppdrag att arbeta med frivillig återvandring, vilket innefattar såväl att tillhandahålla 
information som att besluta om resebidrag för den som vill återvandra. En stor del av 
arbetet med återinvandring utgörs av projektverksamhet, där Migrationsverket kan ge 
ekonomiskt stöd till projekt vars syfte är att främja frivillig återvandring genom till 
exempel informationsspridning, utbildningsinsatser och insatser som underlättar 
reintegrering under en inledande period. 

För att kunna få resebidrag krävs ett giltigt hemlandspass, en adress i det land personen 
ska flytta till och visum till de länder som passeras på hemresan om det behövs. Personer 
som återvandrar måste innan återvandring betala eventuella skulder i Sverige. De behöver 
också ta reda på om det finns fungerande sjukvård, undersöka arbetsmöjligheter, översätta 
betyg och intyg, informera sig om gällande lagstiftning och eventuella risker och 
motsättningar som kan finnas i tidigare krigsområden samt hur bostadsmarknad och 
ekonomi fungerar i landet de flyttar till. På Migrationsverkets hemsida finns information 
om återvandring och resebidrag på olika språk. 

Att Migrationsverket har det utpekade ansvaret för frågor om återvandring hindrar inte att 
en kommun också kan ge information, råd och stöd till individer som vill återvandra. 
Mellan år 2000 och 2010 hade dåvarande SDN Frölunda ett avtal med den ideella 
organisationen GöteborgsInitiativet som bland annat jobbade med frivillig återvandring. I 
samband med att social resursnämnd tog över en del av verksamheten samt finansiering 
för viss personal, gjordes en utvärdering av hur verksamheten fungerade. Utvärderingen 
visade att ett fåtal individer efterfrågade insatser från verksamheten. Som exempel valde 
nio personer att återvandra under året 2009 vilket utvärderaren bedömde inte 
värdemässigt motsvarade de kommunala kostnaderna på 1,9 miljoner kronor som hade 
lagts på verksamheten. 

Sedan 2010 finns möjligheten att få information från verksamheten Integrationscentrum 
för den som har frågor kring återvandring. På deras flerspråkiga informationskontor går 
det att få hjälp med den information som finns tillgänglig på Migrationsverkets hemsida. 

Det finns således i dag funktioner i staden som arbetar med information samt råd och stöd 
i frågor om återvandring för de som efterfrågar detta. När det gäller frågan om att 
motverka fusk finns en skyldighet för kommunen att enligt lagen (2008:206) om 
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen underrätta den 
utbetalande myndigheten (i det här fallet Migrationsverket) om det framkommer 
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omständigheter som gör att det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån eller ett 
ekonomiskt stöd har beslutats, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med ett för 
högt belopp. 

Migrationsverket är den statliga myndighet som har ansvaret för att såväl informera om 
återinvandring samt besluta om resebidrag och finansiering av projektverksamhet. I 
regleringsbrev för 2020 finns fortsatt möjlighet att ansöka om finansiering av 
projektverksamhet från Migrationsverket. Om en statlig myndighet med ansvar för ett 
område skulle få minskade anslag innebär det för den skull inte att det blir en kommunal 
angelägenhet att tillgodose behoven inom området. I det fall motionen skulle bifallas 
behöver frågor kring uppdraget i förhållande till det statliga ansvaret analyseras vidare 
samt funktionens finansiering utredas.   

 

 

 

 

  

Lisbeth Nilsson  

Direktör Välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Bilaga 1 

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att 
utreda inrättandet av ett återvandringskansli i 
Göteborgs Stad 
 

Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen 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. 

Handling 2019 nr 208 
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Förutom den särskilda återvändarenheten arbetade samtliga stadens socialkontor med 
dessa frågor, eftersom det ofta var där som tänkbara kandidater hade sina första kontakter.  

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/18.2bbf7de914c17a2ed2630d3/14855562
20937/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. 

https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc6146db/1488355759133/Ans%C3%B6kan%20om%20projektst%C3%B6d%20f%C3%B6r%20frivillig%20%C3%A5tervandring%204474.docx
https://www.migrationsverket.se/download/18.2bbf7de914c17a2ed2630d3/1485556220937/Frivillig_atervandring_8stegmodellen.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2bbf7de914c17a2ed2630d3/1485556220937/Frivillig_atervandring_8stegmodellen.pdf
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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) 
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Bilaga 2 

Social resursnämnd 

§ 26 Svar på remiss gällande motion om 
inrättande av ett återvandringskansli 
Göteborgs Stad 
0552/19 
Social resursförvaltning har 2019-11-29 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Yrkanden 
Kristina Bergman Alme (L) inkommer med ett skriftligt yrkande från (M) och (L) om att 
Social resursnämnd ska avstyrka motionen om att utreda inrättande av ett 
återvandringskansli i Göteborgs Stad, se bilaga 1 till protokollet. 

Marina Johansson (S) yrkar på att nämnden ska avstyrka motionen med hänvisning till 
ställningstagandena i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sara Carlson Hägglund (V) yrkar på att avstyrka motionen med hänvisning till skriftligt 
yttrande från (V) och (Fi), se bilaga 2 till protokollet. 

Per Holm (D) ställer sig bakom yrkandena om att avstyrka motionen.  

Beslut  
Social resursnämnd avstyrker motionen om att utreda inrättande av ett 
återvandringskansli i Göteborgs Stad. 

Social resursnämnd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsledningskontoret. 

Protokollsanteckning 
Sara Carlsson Hägglund (V) inkommer med ett skriftligt yttrande från (V) och (Fi), se 
bilaga 2 till protokollet. 

 

Dag för justering 
2020-01-28 

Vid protokollet 
 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 10 (25) 
   
   

 

  

Sekreterare 
Marika Augustsson 

 

 

Ordförande 
Nina Miskovsky 

 

Justerande 
Sara Carlsson Hägglund 
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Svar på remiss gällande motion om inrättande 
av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad  
Förslag till beslut 
Social resursnämnd tillstyrker förvaltningens yttrande över motionen. 

Social resursnämnd översänder förvaltningens yttrande till Stadsledningskontoret. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att besvara en motion från Jörgen Fogelklou 
(SD) om att utreda möjligheterna till ett återvandringskansli i stadens regi. Social 
Resursnämnd har fått möjlighet att lämna ett remissyttrande på motionen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det är svårt att fullt ut se vilka ekonomiska konsekvenser inrättandet av ett 
återvandringskansli skulle få för nämnden utan att ha ett mer konkret förslag att ta 
ställning till.  

Integrationscentrums info-kontor tillhandahålla redan i dag information om återvandring 
och frivilligt återvändande och det stöd man kan få från Migrationsverket i de fall frågor 
om detta kommer, och det uppdraget kan även fortsättningsvis hanteras inom befintligt 
uppdrag och inom ordinarie budget.  

När det gäller att bistå vid återvandringsprocessen samt utbildningsinsatser för 
medarbetare inom socialtjänsten behöver uppdragen tydliggöras vid en eventuell 
utredning av ett återvandringskansli. Först därefter kan en ekonomisk analys göras.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Det är ofta ett stort beslut och många aspekter som behöver vägas in för den enskilde 
innan ett beslut om återvandring tas. Längtan kan ibland vara stor till ett hemland som 
kanske inte alls ser ut som man minns det och som har förändrats sedan man lämnade det. 
Ibland kan denna längtan tillbaka och en återvandring vara ett bra alternativ, i andra fall 
inte. I de fall det finns barn i en familj kan de ha andra önskemål än föräldrarna då de 
vuxit upp i det svenska samhället och inte känner samma tillhörighet som föräldrarna till 
det forna hemlandet. I andra fall kan det bli en positiv nystart för barnen. Hela familjens 
situation och möjligheter behöver vägas in i beslutet.   

Det permanenta uppehållstillståndet i Sverige återkallas för personer som beviljas bidrag 
för att återvandra. Det är också en viktig fråga att värdera innan beslutet fattas då detta 
inte går att ångra.   

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-11-29 
Diarienummer 0552/19 
 

Handläggare: 
Helene Holmström 
Telefon: 031-368 80 50 
E-post: helene.holmstrom@socialresurs.goteborg.se  
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Saklig och god information hjälper till att fatta välgrundade beslut. Migrationsverket är 
den myndighet som har i uppdrag att tillhandahålla information och bistå med 
ekonomiskt stöd till personer som väljer att återvandra.  

Den som får avslag på sin asylansökan har inte rätt att fortsatt vistas i landet efter det att 
beslutet vunnit laga kraft. Migrationsverket ger information om frivilligt återvändande 
och vilket stöd man kan få i det i samtal med handläggare, men detta sker ofta i samband 
med information om avslagsbeslut eller när man kallas till samtal för återvändande. Det 
gör att personerna inte alltid är mottagliga för den information som ges och därför inte 
fattar välgrundade beslut. Den som får avslag hamnar ofta i en krissituation. Ibland 
behöver information sjunka in och ges vid flera tillfällen. En plats dit man kan gå flera 
gånger för att få information, råd och stöd skulle kunna vara en bra hjälp för denna 
målgrupp.   

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2020-01-14. 

Bilagor  
1. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet av ett 

återvandringskansli i Göteborgs Stad, Handling 2019 nr 208 
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Ärendet  
Jörgen Fogelklou, SD, har inkommit med en motion till fullmäktige om inrättande av ett 
återvandringskansli i Göteborg. Återvandringskansliet skulle kunna integreras med 
Integrationscentrums verksamheter. Social resursnämnd skall avge remissyttrande på 
motionen.  

Yttrandet ska vara Stadsledningskontoret tillhanda senast 2020-02-28. 

Beskrivning av ärendet 
Begreppet återvandring används vanligen för personer som har beviljats permanent 
uppehållstillstånd i Sverige, men inte ansökt om svenskt medborgarskap. Personer som 
fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting, skyddsbehövande, av humanitära skäl eller 
tagits ut på flyktingkvoten och som vill återvandra till sitt hemland har möjlighet att få 
bidrag från Migrationsverket. Det är inte möjligt att få bidrag för att återvandra om man 
blivit svensk medborgare. Om en person får bidrag för att återvandra så återkallas det 
permanenta uppehållstillståndet.   

Begreppet återvända används för personer som är asylsökande och som antingen avbryter 
sin asylansökan för att återvända eller som får avslag på sin asylansökan och därmed är 
skyldiga att lämna Sverige och återvända. De personer som omfattas av begreppet 
återvända kan inte folkbokföra sig i kommunen, är inte kommuninvånare och de får inget 
försörjningsstöd från kommunen. Migrationsverket betalar ut dagersättning till 
asylsökande.  

Asylsökande eller personer som fått avslag på sin asylansökan kan välja att frivilligt 
återvända till sitt hemland och har då möjlighet att ansöka om ett återetableringsstöd hos 
Migrationsverket. Detta stöd riktar sig till personer som ska återvända till länder där det 
bedöms särskilt svårt att återetablera sig på grund av säkerhetsläget. Om man beviljas 
detta stöd så betalas pengarna ut först efter det att man anlänt till hemlandet. 
Migrationsverket samarbetar med IOM (International Organization for Migration) och i 
de flesta fall är det IOM som betalar ut pengarna.  

Migrationsverket är den myndighet som har i uppdrag att arbeta med såväl återvandring 
som frivilligt återvändande. I det uppdraget ingår, förutom att fatta beslut om och betala 
ut bidrag, också att bistå med information, råd och stöd för enskilda, kommuner och 
andra organisationer. På Migrationsverkets hemsida finns information, råd och stöd att få. 
Informationen är också tillgänglig på de vanligaste språken.  

Motionären menar att kommunen behöver hjälpa Migrationsverket i uppdraget med 
återvandring och föreslår att ett återvandringskansli inrättas i kommunens regi och att 
detta integreras med Integrationscentrums verksamheter.  

Förvaltningens bedömning 
Enligt motionen ska återvandringskansliets primära uppgift vara att hjälpa till med 
frivillig återvandring från kommunens sida, samt utbilda berörd personal inom 
kommunen. Vidare föreslår motionären att kansliet även ska bistå i 
återvändandeprocessen samt motverka fusk med återvandringsbidrag. 

Integrationscentrum har idag ett flerspråkigt informationskontor där uppdraget är att ge 
råd och stöd till nyanlända i olika frågor. I de fall det kommer frågor som rör återvandring 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 14 (25) 
   
   

går det redan i dag att få hjälp med den information som finns tillgänglig på 
Migrationsverkets hemsida. Detta arbete skulle kunna utvecklas och förstärkas.  

I dag arbetar Integrationscentrum inte direkt med asylsökande men det flerspråkiga 
informationskontoret skulle kunna ge även denna grupp information om det stöd som 
finns att få när det gäller frivilligt återvändande.  

Motionären anger inte närmare vilken utbildning medarbetare i socialtjänsten ska få och 
det är svårt att bedöma den insatsen.  

Det är också svårt att bedöma vad det skulle innebära att bistå i återvändandeprocessen. 
Om uppdraget blir att praktiskt stödja med att ta kontakter i hemlandet, vara behjälplig i 
att boka biljetter, söka boende mm så blir det en ganska omfattande insats och kommer 
kräva att nya resurser tillförs. Uppdraget behöver klargöras och en ekonomisk 
konsekvensanalys behöver göras vid en eventuell utredning av ett återvandringskansli.  

Det är Migrationsverket som fattar beslut om och betalar ut de bidrag som finns för 
återvandring och frivilligt återvändande. För de personer som får bidrag för att återvandra 
dras det permanenta uppehållstillståndet in och de har då inte längre möjlighet att vara 
folkbokförda i kommunen. De personer som fått avslag på sin asylansökan, vill återvända 
frivilligt och som beviljas bidrag för återetablering får sina pengar utbetalda först efter det 
att de återvänt och då inte befinner sig i Sverige längre. Kommunen har inte möjlighet att 
granska utbetalningar som gjorts av en statlig myndighet. Det går heller inte för 
kommunen att kontrollera om en person som inte är folkbokförd lämnat landet. Detta gör 
att det är svårt att se hur kommunen ska kunna arbeta med att motverka fusk med 
återvandringsbidrag.  

Social resursförvaltning 
 

 

  

Michael Ivarson 
Förvaltningsdirektör 

 

 

 

 



 
 

 

Göteborg 22 januari 2020 

Yrkande (M) (L) 

Social och resursförvaltningen  

Ärende 7 

 

 

Yrkande ang. Motion från SD om att utreda ett återvandringskansli i Göteborgs stad 
 

Sverigedemokraterna har i en motion från 2019-10-28 föreslagit att utreda införandet av ett åter-

vändningskansli.  

 

Migrationsverket är den myndighet som har ansvar för att informera om och bistå personer som vill 

återvända. För det finns det avsatta medel och information på olika språk på deras hemsida. 

 

I Göteborg finns Integrationscentrum, som bland sina uppgifter har ett liknande uppdrag. De har ett 

flerspråkigt informationskontor där de ger råd och stöd till nyanlända i olika frågor.  

 

Utifrån detta ser vi inte syftet med att införa ett återvändningskansli – ett kansli som dessutom 

skulle kosta mer pengar. Något som varken ryms inom ram eller där SD säger något om hur det 

skulle finansieras. Vi anser inte att det är ekonomiskt försvarbart att inrätta ett nytt Återvändnings-

kansli när Integrationscentrum redan finns med liknande uppdrag och då huvudansvaret åligger sta-

ten via Migrationsverket. 

 

 

Yrkande: 

- Vi yrkar på att avstyrka motionen. 
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Yttrande – Svar på motion om inrättande av 
ett återvandringskansli i Göteborgs Stad 

Yttrande 
Sverigedemokraterna har i motionen Kommunal hjälp med återvandring föreslagit att  

Kommunstyrelsen 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. 

 

I förvaltningens förslag kan man läsa: 

Integrationscentrums info-kontor tillhandahålla redan i dag information om återvandring 

och frivilligt återvändande och det stöd man kan få från Migrationsverket i de fall frågor 

om detta kommer, och det uppdraget kan även fortsättningsvis hanteras inom befintligt 

uppdrag och inom ordinarie budget. 

Migrationsverket är den myndighet som har i uppdrag att arbeta med såväl återvandring 

som frivilligt återvändande. I det uppdraget ingår, förutom att fatta beslut om och betala 

ut bidrag, också att bistå med information, råd och stöd för enskilda, kommuner och 

andra organisationer. På Migrationsverkets hemsida finns information, råd och stöd att få. 

Informationen är också tillgänglig på de vanligaste språken. 

Motionären menar att kommunen behöver hjälpa Migrationsverket i uppdraget med 

återvandring och föreslår att ett återvandringskansli inrättas i kommunens regi och att 

detta integreras med Integrationscentrums verksamheter. 

 

Med hänvisning till det rådande ekonomiska läget ute i våra verksamheter utifrån de 

nedskärningar som alliansens budget innebär och den stora omorganisationen som pågår i 

staden så anser vi inte att det är rimligt att lägga kommunens pengar på att utreda 

förutsättningar för att genomföra ett uppdrag som en annan myndighet, i det här fallet 

Migrationsverket, ansvarar för. 

 

 

Social resursnämnd  
  

  

Yttrande 

 

2020-01-22  

 

Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ 

  

Ärende 7/Diarienummer 0552/19 
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      Bilaga 3 

Stadsdelsnämnd Angered 

Yttrande över motion om att utreda inrättandet av ett 
återvandringskansli i Göteborg Stad 
Stadsdelsnämnden ska yttra sig över Jörgen Fogelklous (SD) motion om att utreda 
inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered avstyrker motionen om att utreda inrättandet av ett 

återvandringskansli i Göteborgs Stad. 
2. Stadsdelsnämnden Angered översänder upprättat tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen. 
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbar justerad. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande den 22 januari 2020 

Yttrande från Sverigedemokraterna, bilaga 5 till protokollet  

Yrkanden 
Pernilla Börjesson (SD) yrkar att stadsdelsnämnden ska tillstyrka motionen.  

Andre vice ordförande Yvonne Palm (V) yrkar på Vänsterpartiets och Miljöpartiets 
vägnar att stadsdelsnämnden Angered avstyrker motionen om återvandringskansli samt 
att stadsdelsnämnden i övrigt bifogar förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande. 

Gunnar Barrvik (D) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Ordföranden Karolina Mildgrim (KD) yrkar på Kristdemokraternas, Moderaternas och 
Liberalernas vägnar att stadsdelsnämnden ska avstyrka motionen. 

Propositionsordning  
Ordföranden meddelar att yrkandet att avstyrka motionen är huvudförslaget. 

Stadsdelsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

1. Yrkandet om att tillstyrka motionen och yrkandet om att bifalla tjänsteutlåtandet 
ställs mot varandra. 

2. Yrkandet om att avstyrka motionen ställs mot det förslag som stadsdelsnämnden 
utser som motförslag. 
 

Ordföranden ställer yrkandet om att tillstyrka motionen och yrkandet om att bifalla 
tjänsteutlåtandet mot varandra och finner att stadsdelsnämnden utser bifall till 
tjänsteförslaget som motförslag. 

Ordföranden ställer yrkandet om att avstyrka motionen och yrkandet om att bifalla 
tjänsteutlåtandet mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka 
motionen. 
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Reservation 
Pernilla Börjesson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Pernilla Börjesson (SD) lämnar ett yttrande (bilaga 5). 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

  

Dag för justering 
2020-02-25 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sekreterare 
Johanna Andersson 

 

Ordförande 
Karolina Mildgrim (KD) 

Protokollsutdragets riktighet intygas:  

 

Justerare 
Yvonne Palm (V) 
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Yttrande över motion om att utreda 
inrättandet av ett återvandringskansli i 
Göteborg Stad  
Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Angered kan ta inte ställning till motionen om att utreda 
inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad. 

2. Stadsdelsnämnden Angered översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

3. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart. 

Sammanfattning 
Jörgen Fogelklou (SD) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att 
utreda inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad. Stadsdelsnämnden ska 
yttra sig över motionen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I motionen framkommer att det fanns en särskild enhet i Göteborgs stad som arbetade 
med återvandring under perioden 2000–2010. Under 2009 hade verksamheten en budget 
på 1,9 mkr. I motionen anges inte någon kostnadsberäkning för förslaget. Att inrätta ett 
återvandringskansli innebär ett utökat uppdrag för staden och därmed troligen ökade 
kostnader.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
I motionen framkommer att antalet återvändande personer som verksamheten arbetade 
med under 2009 var sju personer. För att kunna ta ställning till hur behovet ser ut i 
dagsläget behövs av ett uppdaterat underlag av antalet återvändare.   

I motionen föreslås att Göteborg Stad ska stötta Migrationsverkets arbete med frivillig 
återvandring. Migrationsverket ska enligt ett regeringsuppdrag arbeta med frivillig 
återvandring. Vid delat ansvar i frågan finns en risk att ansvarsfördelningen kan bli 
otydlig eller att dubbelarbete sker.  

Samverkan 
Information i lokal samverkansgrupp den 10 februari 2020.   

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-22 
Diarienummer N131-0424/19 
 

Handläggare 
Meliha Hadzinumanbegovic  
Telefon: 031-365 10 13 
E-post: 
meliha.hadzinumanbegovic@angered.goteborg.se  
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden ska yttra sig över Jörgen Fogelklous (SD) motion om att utreda 
inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad. Motionen har remitterats för 
yttrande till Social resursnämnd samt stadsdelsnämnderna Angered och Östra Göteborg. 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2020.   

Motionens innehåll 
I motionen anges att ett livslångt utanförskap är en personlig tragedi som också medför 
ekonomisk påfrestning för Göteborgs Stad. Genom att inrätta ett återvandringskansli 
inom Göteborgs Stad ska personer i permanent utanförskap informeras och erbjudas hjälp 
med att återvända till sitt hemland. I motionen framkommer att kommunen behöver stötta 
Migrationsverkets arbete med frivillig återvandring. Detta med anledning av att 
Migrationsverket inte kommer att kunna utlysa något projektstöd för frivillig återvandring 
under 2019. Återvandringskansliets uppgifter förslås omfatta att informera och hjälpa 
personer som vill återvända och bygga upp en framtid i sitt hemland samt utbilda 
personal inom socialtjänsten. Återvandringskansliet ska även bistå i 
återvändandeprocessen samt motverka fusk med återvandringsbidrag.  

I motionen beskrivs att det under år 2000–2010 fanns en särskild enhet med uppdrag att 
arbeta med återvandring. Under verksamhetsåret 2009 fanns sju återvändande personer i 
Göteborg och verksamheten hade en budget på 1,9 mkr. 

Återvandringskansliet föreslås integreras med verksamheten Integrationscentrum inom 
Social resursförvaltning som idag erbjuder utbildning och information till nyanlända om 
rättigheter och skyldigheter.  

Förvaltningens bedömning 
I motionen saknas kostnadsberäkning och ett uppdaterat behovsunderlag för förslaget. 
Stadsdelsförvaltningen kan därför inte ta ställning till motionen om att utreda inrättandet 
av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad.  

Stadsdelsförvaltningen Angered 
 

 

 

  

Arne Wiik  
Sektorchef individ- och familjeomsorg 
samt funktionshinder 

 

Rickard Vidlund 
Stadsdelsdirektör  

 



 

SDN Angered 1 (1) 

  

   

Yttrande rörande motion av Jörgen Fogelklou 
(SD) – om att utreda inrättandet av ett 
återvandringskansli i Göteborgs Stad 
 

Vi står bakom motionen och dess intention att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs kommun.  

Vi delar inte förvaltningens bedömning av motionen. Att utföra kostnadsberäkning samt 

ta fram behovsunderlag är vad en utredning skulle innebära vilket är motionens intention.  

Sedan 2015 har vi haft en stor invandring under kort tid vilket gjort att samhällets insatser 

inte räckt till. En allt större invandrad population lever idag i ett livslångt utanförskap och 

alla vet idag inte om att det finns hjälp att få för frivillig återvandring. Migrationsverket 

är under hård press och vi som kommun har möjlighet att hjälpa myndigheten i deras 

uppdrag likt vi gjorde förr och vi kan göra det bättre idag än då.  

Viktigt att ta med sig från motionen angående den verksamhet som mellan 2000–2010 

arbetade med återvandring var att en extern konsult utvärderade verksamheten. 

Rapportens slutsats var att verksamheten borde fortsätta, med ett antal förslag till 

förbättringsåtgärder och uppföljning. Någon uppföljning gjordes dock inte. 

Angående en motion om ett Återvandrarcentrum 2016 svarade Östra Göteborg att 

återvändarfrågan kommer utgöra en viktig del av de migrationsströmmar som vi ser i 

världen.  

 

SD i SDN Angered 

Pernilla Börjesson 

Pedram Shirinbolaghi 
 

SDN Angered  
  

  

 
Yttrande 

2020-02-25 
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Bilaga 4 

Stadsdelsnämnd Östra Göteborg 

Yttrande avseende Motion av Jörgen 
Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet av ett 
återvandringskansli i Göteborgs Stad 
§ 64, N132-0923/19 

Ärendet  
En begäran om yttrande har inkommit från kommunstyrelsen avseende en 
motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet av ett 
återvandringskansli i Göteborgs Stad. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-19. 
 
Yrkande 
Christian Abrahamsson (SD) yrkar bifall till motionens intentioner. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Christian 
Abrahamssons yrkande och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg avstyrker motionen om att utreda 

inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad.  

2. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

 ___________ 

Expedieras 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

Dag för justering 
2020-02-25 
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Vid protokollet 

Vid protokollet                                    Rätt utdraget intygar i tjänsten 

 

Annika Funkqvist                                 Joakim Barkström 
Registrator 

 

  

Sekreterare 
Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 
Peter Mattiasson 

 

Justerande 
Stina Sewén 
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Yttrande avseende Motion av Jörgen 
Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet av ett 
återvandringskansli i Göteborgs Stad  
Förslag till beslut 

3. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg avstyrker motionen om att utreda inrättandet 
av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad.  

4. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Ärendet 
En begäran om yttrande har inkommit från kommunstyrelsen avseende en motion av 
Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs 
Stad. Motionen har remitterats till Social resursnämnd samt stadsdelsnämnderna Angered 
och Östra Göteborg. Yttrandet ska nämndbehandlas och skickas till 
Stadsledningskontoret senast den 28 februari 2020.  

Sammanfattning 
En motion av Jörgen Fogelklou (SD) har inkommit för yttrande av Stadsdelsnämnden. 
Motionären föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett 
återvandringskansli i Göteborgs kommun, att kansliets primära uppgift ska vara att hjälpa 
Migrationsverket i det statliga uppdraget med frivillig återvandring från kommunens sida, 
samt utbilda berörd personal inom kommunen. Genom att upprätta ett återvandringskansli 
vill Sverigedemokraterna förenkla för personer att återvända till sina respektive 
hemländer. De vill även att det bör vara en naturlig del i det dagliga arbetet inom 
socialtjänsten att erbjuda hjälp med återvandring. Kansliet ska bistå i 
återvändandeprocessen samt motverka fusk med återvandringsbidrag. Kansliet skulle 
kunna integreras med verksamheten Integrationscentrum.  

Under åren 2000-2010 bedrev Göteborgs Stad tillsammans med föreningen 
GöteborgsInitiativet en verksamhet med inriktning på frivillig återvandring. 
Verksamheten hade 2009 en budget på 1,9 mkr och stöttade då sju personer att återvända. 
Verksamheten lades ner efter en utvärdering då den konstaterades för dyr och ineffektiv. 
Personer som är kommuninvånare har idag möjlighet att få rådgivning och moraliskt stöd 
hos Integrationscentrum på Social resursförvaltning. Förvaltningen bedömer att det är 
svårt att ta ställning till förslaget om att utreda inrättandet av ett återvandringskansli i 
Göteborgs Stad då det finns oklarheter gällande syfte och mål med utredningen samt 
gällande återvandringskansliets syfte, uppdrag, målgrupp och finansiering. Givet dessa 
obesvarade frågor samt tidigare utredningar och beslut om återvändande där 
verksamheten anses ineffektiv och dyr föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden 
avstyrker motionen.  

Bakgrund 
En motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet av ett återvandringskansli i 
Göteborgs Stad har lämnats in till kommunfullmäktige. I denna föreslås att 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett återvandringskansli i 
Göteborgs kommun, och att kansliets primära uppgift ska vara att hjälpa till med frivillig 
återvandring från kommunens sida, samt utbilda berörd personal inom kommunen.  
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Motionären skriver att Migrationsverket har ett regeringsuppdrag att arbeta med frivillig 
återvandring och underlätta återvandring för personer som har fått uppehållstillstånd i 
Sverige som flyktingar och andra skyddsbehövande eller som har tagits ut på 
flyktingkvoten, samt att återvändare kan få bidrag för resekostnader och kontantbidrag. 
Motionären skriver att vi som kommun behöver hjälpa staten med deras uppgift om 
frivillig återvandring.  

Motionären skriver att Sverigedemokraterna ser mycket allvarligt på problematiken med 
de ökande livslånga utanförskapen och vill därför att Göteborgs Stad ska kunna erbjuda 
ännu en möjlighet för de personer som befinner sig i ett permanent utanförskap. Genom 
att upprätta ett återvandringskansli vill Sverigedemokraterna förenkla för personer att 
återvända till sina respektive hemländer. De vill även att det bör vara en naturlig del i det 
dagliga arbetet inom socialtjänsten att erbjuda hjälp med återvandring. Kansliet ska bistå i 
återvändandeprocessen samt motverka fusk med återvandringsbidrag och skulle kunna 
integreras med verksamheten Integrationscentrum. 

Motionären inkom med en liknande motion 2016 om att ”Upprätta ett återvändarcenter i 
Göteborg” som avstyrktes av Stadsdelsnämnden och avslogs av Kommunfullmäktige.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Under åren 2000-2010 bedrev Göteborgs Stad tillsammans med föreningen 
GöteborgsInitiativet en verksamhet med inriktning på frivillig återvandring. 
Verksamheten hade 2009 en budget på 1,9 mkr och stöttade då sju personer att återvända. 
En kostnad på 271 400 kronor per återvändande göteborgare. Årliga beslut i 
Kommunfullmäktige om särskilda medel skulle täcka kostnaderna för avtalet med 
GöteborgsInitiativet.  

Motionären menar att kommunen behöver hjälpa staten med deras uppgift om frivillig 
återvandring, i synnerhet eftersom det inte kommer finnas finansiering för projektstöd för 
frivillig återvandring under 2019. En sökning på Migrationsverkets hemsida visar att det 
inte utlystes projektstöd för frivillig återvandring under 2019, men det finns ingen 
information om 2020 och framåt.  

Förvaltningen ställer sig tveksamma till att starta och finansiera en verksamhet om staten 
bedömer att man inte ska tillsätta projektstödspengar. Att inrätta ett återvandringskansli 
innebär ett utökat uppdrag för staden och därmed troligen ökade kostnader.  

Om syftet med ett återvandringskansli är att sänka ekonomiska och sociala kostnader som 
motionären menar att invandring medför behövs en kostnadsanalys. Först när en sådan är 
genomförd går det att bedöma om ett återvandringskansli är en effektiv åtgärd för att 
hantera kostnaderna, och om det är rimligt att lägga resurser på att utreda ett inrättande.  

I Stadsledningskontorets remissvar vid en liknande motion från (SD) 2016 står att de 
ekonomiska konsekvenserna för att inrätta ett återvändarcenter är svåra att bedöma, då 
efterfrågan är okänd. Personer som är kommuninvånare har redan idag möjlighet att få 
rådgivning och moraliskt stöd hos Integrationscentrum, avdelningen för Cirkulär 
migration. Ekonomiskt stöd för frivillig återvandring finns att söka hos Migrationsverket. 
Denna information från Stadsledningskontoret är fortfarande aktuell.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 23 (25) 
   
   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
I motionen föreslås att Göteborg Stad ska stötta Migrationsverket i deras 
regeringsuppdrag att arbeta med frivillig återvandring. Förvaltningen bedömer att en 
kommunal verksamhet som även genomförs och ansvaras för av en annan myndighet 
skulle kunna skapa otydlighet för målgruppen och för andra aktörer. Vid delat ansvar i 
frågan finns även en risk att ansvarsfördelningen kan bli otydlig eller att dubbelarbete 
sker.  

I motionen står att ett livslångt utanförskap både är en personlig tragedi men också 
medför en enorm påfrestning för Göteborgs stad ekonomiskt. Det står att 
Sverigedemokraterna ser mycket allvarligt på problematiken med de ökande livslånga 
utanförskapen, att de vill att Göteborgs Stad ska kunna erbjuda ännu en möjlighet för de 
personer som befinner sig i ett permanent utanförskap och att personer som vill återvända 
till sitt hemland bör informeras och erbjudas hjälp med detta. Genom att upprätta ett 
återvandringskansli vill Sverigedemokraterna förenkla för personer att återvända till sina 
respektive hemländer.  

Förvaltningen bedömer att det behövs tydligare information om målgruppen för den 
frivilliga återvandringen från kommunens sida. Är det personer med eller utan permanent 
uppehållstillstånd, personer som fått avslag på sin asylansökan, papperslösa osv? En 
följdfråga är hur verksamheten ska nå målgruppen/grupperna.  

I stadsdelens remissvar vid en liknande motion om ett återvändarcenter från (SD) 2016 
kan man läsa att Östra Göteborg menar att samhället inte kan kapitulera inför problem 
med utanförskap på det sätt som motionären föreslår. Istället behöver vi ständigt arbeta 
för att alla ska kunna vara delaktiga utifrån de förutsättningar man har. I Staden arbetar vi 
för ett jämlikt Göteborg för att förhindra och komma tillrätta med utanförskap – inte 
genom att informera om möjligheten att återvända till det hemland man en gång bedömt 
som alltför riskabelt att leva i.  

I Stadsledningskontorets samt Social resursförvaltnings remissvar 2016 står att 
återmigration är en komplicerad fråga för barn och för sammanhållningen i familjerna. 
Ofta kommer man fram till olika åsikter i familjen om det lämpliga i att återvända till 
hemlandet, olika bedömningar av säkerhetsläge, trygghet för barnen etc. Detta är viktigt 
att beakta i samband med rådgivning om återvandring. Ett återvändande till föräldrarnas 
ursprungsland behöver inte innebära att det är barnets ursprungsland.  

Förvaltningens bedömning 
En utvärdering av stadens tidigare återvändarverksamhet gjordes 2002. Efter 
utvärderingen fortsatte verksamheten i åtta år. Motionären skriver att ingen uppföljning 
gjordes efter utvärderingen. Förvaltningen har kännedom om att detta inte stämmer helt, 
för i samband med att Social resursnämnd övertog ansvaret för verksamheten vid 
årsskiftet 2009/2010 genomfördes en extern utvärdering; ”Utvärdering av arbetet i 
Göteborgs kommun med frivillig återvandring till hemländerna”. Utvärderingen hade 
som uppdrag att analysera och värdera kommunens satsning på frivillig återvandring och 
då särskilt kostnadseffektiviteten och nyttoaspekten. Även de juridiska aspekterna skulle 
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belysas. Samt analyser av för- och nackdelar för kommunen som finns om verksamheten 
skulle fortsätta i nuvarande (alltså dåvarande) former, om den skulle förändras vad gäller 
organisation och/eller innehåll eller om den eventuellt skulle läggas ner.  

I utvärderingen kan man läsa att årliga beslut i Kommunfullmäktige om särskilda medel 
skulle täcka kostnaderna för avtalet med GöteborgsInitiativet. Återvandringsarbetet hade 
tre spår; Allmän kunskapsbank, Information till kommunanställda inom den sociala 
sektorn, och Information till och samtal med enskilda personer och familjer. Utefter 
genomförda intervjuer drogs slutsatsen att det under åren var en relativt begränsad skara 
som återvandrade genom insatserna från GöteborgsInitiativet (sju göteborgare 2009), och 
av de tre tjänsterna bedömdes mindre än hälften arbeta med återvandring. Den samlade 
bedömningen i utvärderingen var att värdet på det som skapades inom 
återvandringsverksamheten inte kunde anses motsvara kommunala kostnader på 1,9 mkr 
(2009). Sammanfattningsvis utfördes mycket begränsade insatser, förutom att vara en 
kunskapsbank som dock inte efterfrågades i någon större utsträckning. Utredarnas 
rekommendation blev att säga upp avtalet med GöteborgsInitiativet och föra in frågan att 
hanteras på lämpligt sätt i samband med den ändrade organisationen som genomfördes då 
i staden.   

I motionen framkommer att antalet återvändande personer som verksamheten stöttade 
under 2009 var sju personer. För att kunna ta ställning till hur efterfrågan och behovet ser 
ut i dagsläget behövs av ett uppdaterat underlag av antalet återvändare tas fram.  

I Social resursförvaltnings remissvar vid den tidigare motion om ett återvändarcenter från 
(SD) 2016 står att det kan noteras att få personer med permanent uppehållstillstånd söker 
återvandringsstöd från Migrationsverket, att antal förfrågningar till avdelningen cirkulär 
migration vid Integrationscentrum varierar mellan 10 och 20 ärenden per år, och att 
enbart några av dessa enskilda personer och någon familj återmigrerade föregående år.  

Enligt motionären ska återvandringskansliet även motverka fusk med 
återvandringsbidrag. Förvaltningen ställer sig dock tvekande till om en kommun kan vara 
tillsynsmyndighet åt Migrationsverket och granska en statlig myndighets bidrag och 
utbetalningar, samt kontrollera om en person har lämnat landet.  

I Stadsledningskontorets bedömning i remissvaret vid den tidigare motionen om ett 
återvändarcenter från (SD) 2016 står att förvaltningen bedömer att Göteborgs stad genom 
verksamheten Integrationscentrum erbjuder stöd till de som vill återvandra eller söka 
arbete i sitt ursprungsland. Enheten har genom den förstudie som genomfördes 2014 
uppmärksammat behov och möjligheter i frågan och kommer att ytterligare utveckla 
arbetet med cirkulär migration. I Social resursförvaltnings remissvar stod även att i 
Göteborg finns redan ett etablerat system för rådgivning och moraliskt stöd till personer 
som vill diskutera frivillig återvandring. Denna information lämnas av 
Integrationscentrum, avdelningen för cirkulär migration. Där lämnas också rådgivning 
och hjälp med kontakter i hemlandet. Det finns inget som gör att förvaltningen idag ser 
att dessa förutsättningar förändrats.  

Förvaltningen bedömer att det är svårt att ta ställning till förslaget om att utreda 
inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad då det finns oklarheter gällande 
syfte och mål med utredningen samt gällande återvandringskansliets syfte, uppdrag, 
målgrupp och finansiering. Givet dessa obesvarade frågor samt tidigare utredningar och 
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beslut om återvändande där verksamheten anses ineffektiv och dyr föreslår förvaltningen 
att stadsdelsnämnden avstyrker motionen.  

Samverkan 
Information i Förvaltningens samverkansgrupp den 12 februari 2020.  

 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 
Gitte Caous   Ing-Marie Larsson  
Stadsdelsdirektör  Sektorschef 
 

Bilagor 
1. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet av ett 

återvandringskansli i Göteborgs Stad, daterad 2019-10-28 

2. Utvärdering av arbetet i Göteborgs kommun med frivillig återvandring till 
hemländerna, daterad 2010-04-26  
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