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Sektor arbete, trygghet och omsorg
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Datum: 2017-01-02
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen Irene Blomqvist
E-post: irene.blomqvist@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Svar på motion om att anställa en återvandringshandläggare
En motion om att anställa en återvandringshandläggare har inkommit från Sverigedemokraterna.
Ärendet har delegerats till Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden för beredning. Motionen
föreslår att kommunen inrättar en tjänst som återvandringshandläggare för att främja och
underlätta frivillig återvandring för flyktingar och andra skyddsbehövande som frivilligt vill
återvandra till sina hemländer.
Migrationsverket har via ett regeringsuppdrag till uppgift att arbeta med frivillig återvandring.
Sektorn gör därmed bedömningen att ett behov av en återvandringshandläggare i kommunal regi
ej föreligger.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen att
anställa en återvandringshandläggare.
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Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2017-01-02.

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
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Bakgrund
En motion om att anställa en återvandringshandläggare har inkommit från Sverigedemokraterna.
Ärendet har delegerats till Omsorgs- och arbetsmarknaden för beredning.
Sammanfattning av motion om att anställa en återvandringshandläggare

Motionen är skriven av Robert Jansson (SD) samt Lennie Kjellman (SD). Motionen föreslår att en
ny tjänst som återvandringshandläggare ska inrättas i kommunen på sikt. Den nya tjänstens
huvudsakliga uppgift ska vara att främja och underlätta frivillig återvandring för individer vars
hemland numera räknas som ett säkert område. Återvandringshandläggaren ska exempelvis kunna
bistå med råd om finansieringsmöjligheter, information om skattesystem i ursprungsländerna,
småföretagande, kontakter med myndigheter med mera. Förslaget grundar sig på att det finns
individer som inte vill bo kvar i Sverige och därmed ej mår bra, vilket i vissa fall kan ge upphov till
destruktiva beteenden. Genom att underlätta för frivillig återvandring förbättras individens
självkänsla och individen kan också hjälpa till att bygga upp sitt hemland vilket ger en stabilare och
säkrare omvärld samt att belastningen på Sveriges resurser minskar.
Motionen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
·

Inrätta en ny tjänst återvandringshandläggare som samordnas under sektor
kommunstyrelsen.

·

Kommunen ska söka samverkan med kringliggande kommuner för att erbjuda denna tjänst
på ett effektivt sätt.

Frivillig återvandring
Frivillig återvandring ska utgå från FN:s deklarations om de mänskliga rättigheterna artikel 13. ”var
och en har rätt till att lämna varje land , även sitt eget , och återvända till sitt land”
Det åligger Migrationsverket via ett regeringsuppdrag, att underlätta för flyktingar och andra
skyddsbehövande med uppehållstillstånd som frivilligt vill återvandra till sina hemländer.
Migrationsverkets mål är att stödja enskilda personer så att de själva ska kunna avgöra om och när
de vill återvandra.
Frågan om inrättande av återinvandringshandläggare har lyfts i plattformen för nyanlända på GR.
En kontaktrunda bland grannkommunerna gjordes och ingen kommun har planer på att inrätta en
återinvandringshandläggare med anledning av att Migrationsverket via ett regeringsuppdrag redan
har i uppdrag att arbeta med frivillig återvandring.
Kommunen har inom ramen för sitt uppdrag inget åliggande att hantera frågan om återvandring.
Däremot det ska finnas kunskap i den kommunala verksamheten med ansvar för flyktingar, att
bistå aktuell person var denne ska vända sig om personen fått avslag på sin asyl eller frivilligt vill
återvända.
Sektorns bedömning
Motionen föreslår att kommunen ska inrätta en tjänst som främjar och underlättar frivillig
återvandring för flyktingar och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd. Migrationsverket
ska enligt ett regeringsuppdrag arbeta med frivillig återvandring. Sektorn gör bedömningen att
inrättande av en återvandringshandläggare i kommunal regi ej är nödvändig med hänsyn till att
Migrationsverket har uppdraget att arbeta med frivillig återvandring.
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