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1. Självmant återvändande

• MVs rutiner  - återvändandesamtal

• Om inga id-handlingar besök hos ambassad

• Tidsfrister (även återvändandedirektivet för skolgång)

• Återetableringsstöd till vissa länder



2. Utvisning/avvisning med tvång

• Förvarstagandet

• Påtvingad ambassadbesök

• Återtagandeavtal

• Charterresa/ Frontex

• Eskorterad av polisen

• Inget återetableringsstöd förutom till vissa länder



3. Andra grunder för tillstånd- spårbyte

•arbete, sök inom 2 veckor måste ha arbetat i 4 

månader 

• Jobberbjudande. Ej annonsering

•Övriga krav – giltigt pass mm
•



4.  Anknytning

• sambo/gift  söka från utlandet

•gemensamt barn - kan ibland söka från Sverige

•anknytning till EU/EES medborgare söka i Sverige

Försörjningskrav samt giltigt pass



5. Ta svart jobb?

•

• Riskfylld för den som jobbar och arbetsgivaren

• Polisens nya befogenheter



6. Verkställighetshindersansökan

• Utl kap 12:18  och 12:19   Nya omständigheter



”Morötter” vid självmant återvändande

• Undvika  inrereseförbud inom Schengenområdet

• Undvika borttagande av LMA för vuxna utan barn

• Undvika poliseskort vid verkställighet till hemlandet

• Undvika förvarstagandet

• Möjligheten att söka återetableringsstöd (för vissa länder)



Faktorer som försvårar ett självmant 
återvändande

• Hoppet att få uppehållstillstånd på något sätt 

• En fruktan för vad som kan hända en i hemlandet

• En uppfattning att de personliga skyddsskälen har missbedömts

• Ekonomiska skulder och skamkänslor

• Sjukdom

• Inget jobb eller bostad att återvända till

• Kan inte känna sig säker i en annan landsdel



RÅDRUM

I Genèvekonventionen tas situationen  upp då en ansökan har 
avslagits och personen ska utvisas. Artikel 32 framhåller att

”Fördragsslutande stat skall bevilja flykting som nu åsyftas 
rådrum, inom vilket han må söka erhålla vederbörligt tillstånd att 
inresa till annat land.”



EU:s återvändandedirektiv

• Om det saknas anledning att tro att det skulle underminera syftet med ett 
återvändandeförfarande, är frivilligt återvändande att föredra framför påtvingat 
återvändande och en tidsfrist för frivillig avresa bör beviljas. En förlängning av 
tidsfristen för frivillig avresa bör föreskrivas när detta anses nödvändigt på grund av 
specifika omständigheter i enskilda fall. För att främja frivilligt återvändande bör 
medlemsstaterna tillhandahålla ökat bistånd och rådgivning i samband med 
återvändandet och på bästa sätt utnyttja de relevanta finansieringsmöjligheter 
som erbjuds genom Europeiska återvändandefonden.



Hur kan kyrkorna bistå då frivilligt 
återvändande övervägs?

• Samtalsstöd

• Helhetssyn

• Icke-styrande råd

• Fakta

• Uppföljningsnätverk



Målgrupper

Alla intresserade som befinner sig i asylprocessen?

Vissa asylsökande med lagakraftvunna beslut ?



Förutsättningar  för ett frivilligt  återvändande

• Ett stöd till frivilligt återvändande måste erbjudas inom en rättvis, effektiv 
och ansvarig asyl och invandring process 

• Att förbättra kvaliteten på asyl- och tillståndsbeslut ökar frivilligheten och 
leder därför till ett mer hållbart engagemang 



Deltagare måste

• ha tillräckliga resurser  under tiden de överväger att återvända. 

• inte  tas i förvar eller vara utblottade - detta hindrar människor från att på ett 
meningsfullt  sätt engagera sig i huruvida de ska återvända. 

• få konfidentiell, opartisk och icke-styrande råd för att överväga huruvida SFÅ är 
rätt för dem. 

• ha tillgång till juridisk rådgivning som ges av personer med lämplig juridisk 
utbildning. 



VILLKOR FÖR ÅTERETABLERINGSSTÖD

• Migrationsverket får, efter ansökan, besluta om statligt bidrag 
(återetableringsstöd) till vissa utlänningar. Detta regleras i förordning (2008:778) 
om återetableringsstöd för vissa utlänningar och kan ske under

följande förutsättningar:

• -att utlänningen har fått avslag på sin ansökan om asyl eller att UAT ärendet

avskrivits efter att utlänningen återkallat sin ansökan om

uppehållstillstånd,



• att utlänningen självmant tänker återvända,

• att det råder mycket begränsade förutsättningar för återetablering på

grund av svåra motsättningar i det land, eller den del av det land, som

utlänningen ska återvända till

att det framstår som sannolikt att utlänningen kommer att tas emot i

landet

att ansökan om återetableringsstöd sker i nära anslutning till att

utlänningen har fått avslag på eller återkallat sin ansökan. 



• Återetableringsstöd får ges även till make eller sambo som följer med till

det land dit utlänningen avser att återvända samt även till medföljande

barn. 

• Återetableringsstöd får inte ges till den som är svensk medborgare

eller till den som erhållit stödet tidigare.

• Återetableringsstödet är 30 000 kr/vuxen och 15 000 kr/barn, dock högst 75 000 kr/familj.



Till vilka länder erbjuds 
återetableringsstöd?

• Afghanistan, Centralafrikanska Republiken,

• Demokratiska Republiken Kongo,

• Elfenbenskusten, Eritrea, Irak, Jemen,

• Liberia, Libyen, Mali, Sierra Leone, 
Somalia, Palestina,

• Sudan, Sydsudan, Syrien, Tchad.



Till vilka länder erbjuds återintegreringsstöd 
och vad innebär stödet?

• Afghanistan, Nigeria, Marocko, Irak (Kurdistan), Irak (centrala och södra), Pakistan, Ryssland.

• bidrag för att starta eget

• hjälp med att ta sig in på arbetsmarknaden

• utbildning (inklusive yrkesutbildning)

• jobbrådgivning

• tillfälligt boende

• stöd vid kontakt med myndigheter samt juridisk rådgivning och medicinsk vård

• stöd anpassat efter individuella behov

• mottagande vid ankomst på flygplats i 



Statistik 2016

• Beviljade Migrationsverket efter prövning i sak 77% av asylansökningarna

• Beviljades efter prövning hos Migrationsdomstolen och MiÖD 5%

• Beviljades VUT av Migrationsverket  10%  (790 av 7921 ansökningar)

• Beviljades  VUT vid domstol och överdomstol  9%





Statistik 2017

• Självmant återvändande  2467

• Tvångsutvisade  442

• Avvikna  2509

• Återtetableringsstöd 306



DISKUSSIONFRÅGOR

• Har du erfarenhet av att stödja asylsökande som har frivilligt valt att återvända?

• Har du kunnat hjälpa en utvisningshotad asylsökande att ta sig till ett annat land än 
hemlandet? Kunde personen bo kvar där legalt så småningom? 

• Tycker du att kyrkorna också ska kunna engagera sig i ett arbete enligt 
”Rådrumsmodellen”?

• Vilka styrkor har vi inför ett sådant arbetssätt? Vilka svårigheter kan det innebära?
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