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§ 18
Svar på motion om att införa ett återvändarcenter
(KSKF/2016:351)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Reservation
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
december 2016. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 17 maj
2016 lämnat in en motion om att införa ett återvändarcenter som kan ge
information och utbildning anpassad efter förutsättningarna i det tidigare
hemlandet. Fokus ska vara att uppmuntra personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Motionären yrkar på att kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett
återvändarcenter enligt motionens intentioner. Motionen remitterades till
socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Nämnderna har lämnat in samma synpunkter och föreslår avslag. De kommunala
resurserna bör främst användas till att frigöra och utveckla enskildas egna resurser,
främja ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande
i samhällslivet. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunledningskontorets synpunkter
Migrationsverket ska enligt ett regeringsuppdrag arbeta med frivillig återvandring.
I uppdraget ingår att underlätta återvandring för personer som fått
uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar och andra skyddsbehövande eller som
tagits ut på flyktingkvoten. Uppdraget utgår från FN: s deklaration om de
mänskliga rättigheterna Artikel 13: "Var och en har rätt att lämna varje land, även
sitt eget, och att återvända till sitt land".
Migrationsverkets verksamhet kring återvandring riktar sig endast till personer med
uppehållstillstånd som uppfyller ett antal uppställda kriterier och inkluderar inte
svenska medborgare som är utrikesfödda.
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Det finns en möjlighet att ansöka om bidrag hos migrationsverket till hemresa och
ekonomiskt stöd för den första tiden i hemlandet. Migrationsverkets årsredovisning
för 2015 visar att 17 ansökningar inkom under året varav åtta beviljades. Samtliga
som har fått sin ansökan beviljad har kommit ifrån Libyen. En förutsättning för att
få stöd är att den sökande inte har egna medel. En anledning till att endast åtta
ansökningar har beviljats är att de sökande inte har kommit in med begärda
kompletteringar. Av budgeterade 100 000 kronor har 14 146 kronor betalats ut.
Det finns också möjlighet för myndigheter, kommuner, landsting och
organisationer att söka stöd från Migrationsverket för att finansiera projekt om
frivillig återvandring. Erfarenheter från Stockholm, Malmö och Göteborg som på
olika sätt har haft service till personer som önskar återvända till ett tidigare
hemland visar att efterfrågan har varit låg.
Kommunledningskontoret håller med nämnderna i sak. Eskilstunabor som har
uppehållsrätt i Sverige ska behandlas lika som övriga kommuninvånare. De
kommunala resurserna bör främst användas till att frigöra och utveckla enskildas
egna resurser, främja ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och
aktivt deltagande i samhällslivet. Kommunledningskontoret föreslår att motionen
avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar med instämmande från Arne Jonsson (C), Marie Svensson
(S), Göran Gredfors (M) och Maria Chergui (V) bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.
 Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag att bifalla
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås.
_____
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Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Motion om att införa ett återvändarcenter
Eskilstunas befolkning har ökat rejält de senaste åren. En stor del beror på utomeuropeisk
invandring där många har haft svårt att etablera sig i samhället. Många har bosatt sig i de
redan invandrartäta stadsdelarna som dras med hög arbetslöshet, kriminalitet och social oro.
Framtidsutsikterna förvärras ytterligare när inflödet av nyanlända dessutom ökar där
utbildningsplatser, arbetstillfällen och bostäder inte skapas i samma utsträckning. Faktum är
att många i dessa stadsdelar på grund av detta blivit dömda till ett livslångt utanförskap. Ett
utanförskap där bidrag eller kriminalitet har blivit enda inkomstkällan. Trots rödgröna som
rödblå kommunmajoriteters fina ord om förbättringar har situationen inte blivit bättre.
För att lösa problemen krävs det mer åtgärder än de vanliga om mer utbildning. Möjligheten
att på frivillig basis vägleda nyanlända och utrikesfödda till att återvända till respektive
hemland kan vara en del av lösningen. Mer konkret handlar det om att införa ett
återvändarcenter som kan ge information och utbildning anpassad efter förutsättningarna i
hemlandet. Ambitionen är att centret ska ge den enskilde bra förutsättningar att kunna
återvända. Fokus ska vara att uppmuntra personer som står långt från arbetsmarknaden. Vill
det sig väl kan återresan till hemlandet bli nystarten som behövs för att ta sig ur hopplösheten
som ett långt bidragsberoende skapat.
Utgångspunkten är att finansieringen ska ske genom minskade försörjningsstödskostnader
men också genom samfinansiering från statligt håll. Ett liknade finansieringsupplägg har
redan gjorts med Trainee-projektet. För kännedom ges det redan idag ut projektstöd till
kommuner från Migrationsverket för projekt av denna karaktär. Dock måste kommunen själv
ansöka om stödet.

Med anledning av detta yrkar jag på följande:
-

Att kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett återvändarcenter enligt motionens
intentioner.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Välfärd
Sara Molander 016-710 25 16
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KSKF/2016:351

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Sammanfattning
Kim Fredriksson (SD) har den 17 maj 2016 lämnat in en motion om att införa ett
återvändarcenter som kan ge information och utbildning anpassad efter
förutsättningarna i det tidigare hemlandet. Fokus ska vara att uppmuntra personer
som står långt från arbetsmarknaden.
Motionären yrkar på att kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett
återvändarcenter enligt motionens intentioner. Motionen remitterades till
socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Nämnderna har lämnat in samma synpunkter och föreslår avslag. De kommunala
resurserna bör främst användas till att frigöra och utveckla enskildas egna resurser,
främja ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande
i samhällslivet. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 17 maj 2016 lämnat in en motion om att införa ett
återvändarcenter som kan ge information och utbildning anpassad efter
förutsättningarna i det tidigare hemlandet. Fokus ska vara att uppmuntra personer
som står långt från arbetsmarknaden.
Motionären yrkar på att kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett
återvändarcenter enligt motionens intentioner. Motionen remitterades till
socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Socialnämnden och arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
Eskilstunabor som har uppehållsrätt i Sverige ska behandlas lika som övriga
kommuninvånare. De kommunala resurserna bör främst användas till att frigöra
och utveckla enskildas egna resurser, främja ekonomisk och social trygghet,
jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet
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Det är inte heller någon angelägenhet för kommunen att avsätta resurser för
personer som saknar uppehållsrätt i Sverige och inte återvänder till sitt hemland.
Detta torde vara en statlig angelägenhet. Nämnderna menar att det inte finns skäl
för kommunen att inrätta ett återvändarcenter.
Kommunledningskontorets synpunkter
Migrationsverket ska enligt ett regeringsuppdrag arbeta med frivillig återvandring.
I uppdraget ingår att underlätta återvandring för personer som fått
uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar och andra skyddsbehövande eller som
tagits ut på flyktingkvoten. Uppdraget utgår från FN: s deklaration om de
mänskliga rättigheterna Artikel 13: "Var och en har rätt att lämna varje land, även
sitt eget, och att återvända till sitt land".
Migrationsverkets verksamhet kring återvandring riktar sig endast till personer med
uppehållstillstånd som uppfyller ett antal uppställda kriterier och inkluderar inte
svenska medborgare som är utrikesfödda.
Det finns en möjlighet att ansöka om bidrag hos migrationsverket till hemresa och
ekonomiskt stöd för den första tiden i hemlandet. Migrationsverkets årsredovisning
för 2015 visar att 17 ansökningar inkom under året varav åtta beviljades. Samtliga
som har fått sin ansökan beviljad har kommit ifrån Libyen. En förutsättning för att
få stöd är att den sökande inte har egna medel. En anledning till att endast åtta
ansökningar har beviljats är att de sökande inte har kommit in med begärda
kompletteringar. Av budgeterade 100 000 kronor har 14 146 kronor betalats ut.
Det finns också möjlighet för myndigheter, kommuner, landsting och
organisationer att söka stöd från Migrationsverket för att finansiera projekt om
frivillig återvandring. Erfarenheter från Stockholm, Malmö och Göteborg som på
olika sätt har haft service till personer som önskar återvända till ett tidigare
hemland visar att efterfrågan har varit låg.
Kommunledningskontoret håller med nämnderna i sak. Eskilstunabor som har
uppehållsrätt i Sverige ska behandlas lika som övriga kommuninvånare. De
kommunala resurserna bör främst användas till att frigöra och utveckla enskildas
egna resurser, främja ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och
aktivt deltagande i samhällslivet. Kommunledningskontoret föreslår att motionen
avslås.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Marita Skog
Utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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§ 90
Yttrande - Motion om att införa ett återvändarcenter inlämnad av SD (SOCN/2016:50)
Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och översänder det
till kommunstyrelsen.

Förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Deltar ej i beslutet
Camilla Berard Granström (SD) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har motionerat om att införa ett återvändarcentrum som ska
ha som uppgift att vägleda nyanlända och utrikes födda att återvända till respektive
hemland.
Socialförvaltningen har upprättat yttrande i ärendet den 10 augusti 2016.

Yrkanden
Göran Gredfors (M), Nina Tuncer (S), Marie Granlund (S), Caroline Holmstedt
(S), Clarence Palm (S), Gunilla Cederfjord (S), Tibor Sjöberg (M), Robin Tannarp
(M), Ulla Grip (M), Armoon Ayad Zahroon (S), Annika Goblirsch (V),
Jawad Zanghnaeh (V), Karolin Fridell (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Yttrande angående motion från
Sverigedemokraterna, Eskilstuna att införa ett
återvändarcenter
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och översänder det
till kommunstyrelsen.

Förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har motionerat om att införa ett återvändarcentrum som ska
ha som uppgift att vägleda nyanlända och utrikes födda att återvända till respektive
hemland. Motionen bifogas.

Förslag till yttrande
Eskilstunabor som har uppehållsrätt i Sverige ska behandlas lika som övriga
kommuninvånare. De kommunala resurserna bör främst användas till att frigöra
och utveckla enskildas egna resurser, främja ekonomisk och social trygghet,
jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet1
Det är inte heller någon angelägenhet för kommunen att avsätta resurser för
personer som saknar uppehållsrätt i Sverige och inte återvänder till sitt hemland.
Detta torde vara en statlig angelägenhet.
Nämnden menar därför att det inte finns skäl för kommunen att inrätta ett
återvändarcenter.
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltingschef

1
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§ 65
Protokollsutdrag – Yttrande angående motion från
Sverigedemokraterna, Eskilstuna att införa ett
Återvändarcenter
(AVN/2016:57)
Beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrandet och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) lämnar en muntlig reservation.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har motionerat om att införa ett återvändarcenter som skall ha
som uppgift att vägleda nyanlända och utrikesfödda att återvända till respektive
hemland.
Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskottet den 8 september 2016.
Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2016.

Yrkanden
Marie Svensson (S), Abdirisak Hussein (S), Marko Grönfors (S), Sirpa Mäkipää
(S),
Madeléne Tannarp (M), Firat Nemrud (V), Helen Wretling (L) samt Mohamed
Abdukani (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på motionen.
Kim Fredriksson (SD), Elin Blomberg (SD) och Stig Johansson (SD) yrkar bifall
till motionen och avslag på förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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- Bifall till Marie Svenssons (S) med fleras yrkande att bifalla förvaltningens
förslag
och avslag på motionen.
- Bifall till Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande att bifalla motionen och
avslag på förvaltningens förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Propositionsordningen godkänns av nämnden.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutat enligt
Marie Svenssons (S) med fleras yrkande, det vill säga bifalla förvaltningens förslag
och avslag på Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande.
Muntlig föredragning av utvecklare Sofia Eriksson.
______
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Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Ola Lindgren
073-9504388

Yttrande angående motion från
Sverigedemokraterna, Eskilstuna att införa ett
Återvändarcentrum
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag
till yttrande och översänder det till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har motionerat om att införa ett återvändarcentrum som skall
ha som uppgift att vägleda nyanlända och utrikes födda att återvända till respektive
hemland. Motionen bifogas.

Förslag till yttrande
Eskilstuna bor som har uppehållsrätt i Sverige skall behandlas lika som övriga
kommuninvånare. De kommunala resurserna bör främst användas till att frigöra
och utveckla enskildas egna resurser, främja ekonomisk och social trygghet,
jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet1
Det inte heller någon angelägenhet för kommunen att avsätta resurser för personer
som saknar uppehållsrätt i Sverige och inte återvänder till sitt hemland. Detta torde
vara en statlig angelägenhet.
Nämnden menar därför att det inte finns skäl för kommunen att inrätta ett
återvändarcentrum.
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§ 141
Motion om att införa ett återvändarcenter
(KSKF/2016:351)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 17 maj 2016 lämnat in en motion om att införa ett
återvändarcenter.
Motionären yrkar på följande:
- Att kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
får i uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett återvändarcenter enligt
motionens intentioner
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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