
Återvändandeprocessen före januari -19



Förutsättningar för att ett återvändande ska kunna ske

• Resehandling

• Tillgänglighet

• Inställning

• (För ensamkommande barn krävs även ett ordnat mottagande)



Återvändandeprocessen efter januari -19

Underrättelse

• Intervjuteknik/metod för 
svåra samtal

Aktiviteter

• Uppföljningssamtal

• Brev

• Gruppinfo

• Telefonsamtal

Aktiviteter

• Uppföljningssamtal

• Brev

• Gruppinfo

• Telefonsamtal

Aktiviteter, ex

• ÅV-samtal

• Telefonsamtal

• Brev

• Beslut om uppsikt/förvar

• Utresesamtal
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Processbild – asylprocessen



Utmaningar

• Identitet och medborgarskap

– Begränsade möjligheter att få identiteten styrkt i hemlandet

– Begränsade möjligheter att få identiteten styrkt med hjälp av andra EU/Schengenländer

– Verkställighetsanvisning till ett land som inte är personens hemland

• Vill inte acceptera avlägsnandebeslutet och det går inte att verkställa utan medverkan

• Återtagandeavtal

– Långsam process i mottagarländer för att utfärda resehandlingar (i vissa fall även s.k. avtalsländer)

• Kapacitetsbrist förvarsplatser – samarbete mellan myndigheterna

• Färre OH-beslut sedan sommaren 2018 (EU-domen) – längre vistelsetid i 

mottagningssystemet/förvar

• Ny lagstiftning på såväl nationell som på EU-nivå



Öppna återvändandeärenden

• Antalet öppna återvändandeärenden har ökat 

stadigt sedan 2016, vid respektive års slut var det 

8 800 öppna återvändandeärenden 2016, 13 500 

år 2017 och 19 200 år 2018. 

• Nu över 20 000 återvändandeärenden öppna hos 
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Hur mycket stöd?

• 2500 EURO vid självmant återvändande

• 2000 EURO återvändande med tvång



ÅES - Återetableringsstöd

• 30 000/vuxen, 15 000/barn och max 75 000/familj

• 17 länder omfattas

• Avslag på asylansökan el återkalla

• Sökanden återvänder självmant

• Pga säkerhetsläget, begränsade förutsättningar för återetablering

• Det ska framstå som sannolikt att utlänningen kommer att tas emot i det 
land han eller hon avser att återvända till.

• Ansökan i nära anslutning till avslag/avskrivning

• IOM bistår med utbetalningar i de flesta länder, som IK och AF. Kontoutbet
ex i Palestina och Eritrea.  

• Återkrav av ÅES 



Erbjudna stödinsatser

• Stödet är anpassat efter individens behov

• Rådgivning inför återvändande

• Mottagande vid ankomst

• Tillfälligt boende, transporter till slutdestination, medicinsk vård, juridisk 

rådgivning, kontakt med myndigheter

• Inkomstgenererande aktiviteter



Inkomstgenererande aktiviteter

Arbetsskapande åtgärder

• Yrkesutbildning

• Arbetspraktik med subventionerad lön 

• Hjälp att starta eget företag



• Albanien

• Armenien

• Azerbaijan

• Bosnien

• Hongkong

• Georgien

• Kap Verde

• Macao

• Makedonien

• Moldavien

• Montenegro

• Pakistan

• Ryssland

• Serbien

• Sri Lanka

• Turkiet

• Ukraina

• Bulgarien

• Cypern

• Estland

• Frankrike

• Kosovo

• Kroatien

• Lettland

• Litauen

• Polen

• Rumänien

• Schweiz

• Slovakien

• Tyskland

• Vietnam

EU-avtal Bilaterala avtal

Övriga överenskommelser
Afghanistan, Bangladesh, Etiopien, Guinea, Irak



Aktuella länder för reintegreringsstöd

Programmet omfattar 20 länder och av dessa har Migrationsverket valt ut sex 

länder:

Afghanistan, Irak, Marocko, Nigeria, Pakistan och Ryssland. 



Målgrupp

• Personer som har fått av/utvisningsbeslut till ett ERRIN-land

• Både vuxna och barn (även BUV)

• Personer som återvänder självmant

• Personer som återvänder med tvång till vissa länder

• Individuellt stöd (ej familjepaket)



Krav på sökande

• Inte utvisningsdömd

• Har inte tidigare deltagit i reintegreringsprogram ordnat av Sverige (gäller ej 

ÅES)

• Har för avsikt att återetablera sig i landet hen återvänder till 

• Utrest under programperioden (1 juni 2016-31 juli 2020)

• Om sökande är BUV så måste mottagandet vara ordnat (familjeåterförening 

eller myndighetsmottagande)



Förtydligande gällande barn i förvar

Förtydligande på en av frågorna gällande barn i förvar. 

• Det är väldigt ovanligt att barn tas i förvar, men det kan förekomma och då endast om det finns synnerliga skäl. 

Enligt utlänningslagen får ett barn inte hållas i förvar längre tid än 72 timmar eller, om det finns synnerliga skäl, 

ytterligare 72 timmar. Migrationsverket får dock inte särskilja barn från sina vårdnadshavare genom att barnet 

eller vårdnadshavaren tas i förvar. Om det finns flera vårdnadshavare finns det inga hinder från att ta en i förvar 

eller att barn med vårdnadshavare tas i förvar tillsammans.

• Motsvarande tidsbegränsningar finns inte för barn som ska överföras enligt Dublinkonventionen där inga 

särbestämmelser finns kring barns förvarsvistelser. Detta har vid några tillfällen medfört att barn vistats längre i 

förvar än vad förvaren tidigare varit vana vid.



Kontaktuppgifter Peter Andersson

peter.k.andersson@migrationsverket.se
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