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INLEDNING 

Den som söker asyl i Sverige kan få uppehållstillstånd på 
olika kriterier utifrån typen av skyddsbehov. Om en per-
son inte uppfyller kraven för att få asyl måste han eller hon 
återvända till sitt hemland. 

Asylprocessens olika utfall kan betyda en mängd olika saker 
för både den enskilde och för de olika aktörerna som arbetar 
runt individen. Många aktörer har efterfrågat information 
där de olika processerna beskrivs. Du kan hitta alla svar på 
Migrationsverkets hemsida, men för att underlätta för dig 
har vi samlat informationen i det här häftet, där vi svarar på 
de vanligaste frågorna kring: 
• PUT 
• TUT 
• Familjeåterförening 
• Nya gymnasielagen 
• Avslag 
• Överklagan 
• Återvändande 

HAR DU NÅGRA FRÅGOR 
ELLER FUNDERINGAR? 

Sök mer information på www.migrationsverket.se eller 
kontakta oss via mail på atervandande@stromsund.se 
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PUT - PERMANENT 
UPPEHÅLLSTILLSTÅND 

Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo 
och arbeta i Sverige på samma villkor som alla andra som är 
bosatta här. 

Ditt permanenta uppehållstillstånd gäller så länge du bor i 
Sverige. Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett up-
pehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling 
eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet, men 
när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt 
uppehållstillståndskort för att kunna återvända. Det är vik-
tigt att spara ditt beslut om permanent uppehållstillstånd, 
du kommer att ha användning för det vid kontakter med oli-
ka myndigheter. 

Du behöver inte ansöka om förlängning av ditt uppehålls-
tillstånd, men uppehållstillståndskortet gäller som längst 
fem år. För att få ett nytt uppehållstillståndskort måste du 
besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna 
fingeravtryck igen. 

Folkbokför dig 
När du har fått permanent uppehållstillstånd ska du folk-
bokföra dig hos Skatteverket så snart som möjligt. Folkbok-
föringen behövs för att du ska få läsa svenska för invandrare 
(SFI) och ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. 
När du har blivit folkbokförd kan du också skaffa en svensk 
identitetshandling, som behövs till exempel för att öppna ett 
bankkonto. 

För att folkbokföra dig ska du vända dig till Skatteverket 
som registrerar var du bor, ditt civilstånd (om du är gift eller 
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inte), ditt medborgarskap och din födelseort. När du går till 
Skatteverket ska du ta med ditt uppehållstillståndskort och 
en giltig identitetshandling. Om din identitetshandling finns 
hos Migrationsverket kan du be att få en kopia av den. Kopi-
an ska vara undertecknad av en person som intygar att den 
stämmer överens med originalet. Personen ska också skriva 
ett namnförtydligande och ange sitt telefonnummer. 

TUT - TILLFÄLLIGT 
UPPEHÅLLSTILLSTÅND 
(UTIFRÅN DEN TILLFÄLLIGA LAGEN) 

Den tillfälliga lagen förlängs till och med 19 juli 2021 efter 
beslut i Riksdagen. 

Du som har fått status som flykting får uppehållstillstånd i 
tre år. Om du kan försörja dig när ditt tillfälliga uppehålls-
tillstånd slutar gälla kan du få permanent uppehållstill-
stånd. 

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehålls-
tillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en 
resehandling. Du kan resa in och ut ur landet under tiden 
som ditt tillstånd är giltigt, men om du åker från Sverige 
måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort 
för att kunna återvända. 

Förlängning av tidsbegränsat uppehållstillstånd 
När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har 
du möjlighet att ansöka om förlängning. Du kan få förlängt 
uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa 
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fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl 
för att stanna i Sverige. 

Ansök innan ditt uppehållstillstånd går ut 
Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt 
tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut, men det går inte 
att ansöka tidigare än tre månader innan uppehålls-
tillståndet går ut. Om du inte ansöker om förlängning inn-
an ditt uppehållstillstånd går ut får du inte arbeta medan du 
väntar på ett beslut och du riskerar också att förlora vissa 
förmåner som till exempel etableringsstöd, studiebidrag el-
ler föräldrapenning. 

Vad du ska ta med dig när du ansöker 
Ta med ditt uppehållstillståndskort när du ska ansöka om 
förlängning. Om du har några id-handlingar ska du ta med 
dem, även om du har visat dem för Migrationsverket tidiga-
re. 

På blanketterna och frågeformuläret står det om du behöver 
ta med dig några andra handlingar. Läs noga igenom blan-
ketterna. 

Det finns även möjlighet att ansöka om förlängning digitalt. 
Gå in på Migrationsverkets hemsida för att se om du omfat-
tas av den möjligheten. 

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som alternativt 
skyddsbehövande 
Du som har fått status som alternativt skyddsbehövande 
får uppehållstillstånd i 13 månader. Om du fortfarande har 
skyddsskäl när uppehållstillståndet slutar gälla kan du få 
förlängt uppehållstillstånd. 
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Ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd ger dig rätt att bo och 
arbeta i Sverige i 13 månader. Du har samma rätt till vård 
som en person med permanent uppehållstillstånd. 

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehålls-
tillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en 
resehandling. Du kan resa in och ut ur landet under tiden 
som ditt tillstånd är giltigt, men om du åker från Sverige 
måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort 
för att kunna återvända. 

FAMILJEÅTERFÖRENING 

Förlängningen av den tillfälliga lagen trädde i kraft den 20 
juli 2019 och gäller till och med den 19 juli 2021. Alternativt 
skyddsbehövande får nu samma möjlighet till familjeåterför-
ening som flyktingar. 

Om du har fått ett permanent uppehållstillstånd, eller tids-
begränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt 
skyddsbehövande och samtidigt bedöms ha goda möjligheter 
att få permanent uppehållstillstånd, kan din familj ha rätt 
att flytta till dig i Sverige. Ansökan om familjeåterförening 
ska lämnas in i nära anslutning till beviljat uppehållstill-
stånd. 

Bara din närmaste familj kan flytta till dig 
Som familj räknas din make, maka, registrerade partner el-
ler sambo, och dina barn som är under 18 år. Andra släkting-
ar eller barn som är 18 år eller äldre kan inte flytta till dig i 
Sverige om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. 
Om du är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste 
familj. 
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Om du har fått ett permanent uppehållstillstånd kan även 
den du planerar att gifta dig eller bli sambo med i Sverige 
ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig. 

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste 
både du och din partner vara minst 21 år gamla för att han 
eller hon ska kunna få uppehållstillstånd. Ni måste också ha 
bott tillsammans innan du flydde till Sverige. Undantag från 
ålderskravet kan göras om ni har gemensamma barn. 

Din familj kan enbart få uppehållstillstånd under samma 
tidsperiod som ditt eget tillstånd gäller. 

Försörjningskrav 
Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av 
ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kun-
na försörja dig själv och din familj. Du måste också ha en 
bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo till-
sammans i när din familj flyttar till Sverige. 

Alternativt skyddsbehövande, som ansökte om asyl efter den 
24 november 2015 och beviljades uppehållstillstånd innan 
den 20 juli 2019, kommer att vara undantagna från försörj-
ningskravet om deras anhöriga ansöker om uppehållstill-
stånd före den 19 oktober 2019. 

Din försörjning 
Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade 
inkomster så att du kan försörja dig själv och de familjemed-
lemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrela-
terad inkomst räknas till exempel: 
• lön från arbete 
• arbetslöshetsersättning 
• sjukpenning 
• inkomstgrundad ålderspension. 
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Du uppfyller också kravet om du har en tillräckligt stor för-
mögenhet som du och de familjemedlemmar som ansöker om 
uppehållstillstånd kan leva på avkastningen av. 

Din inkomst 
Hur stor din inkomst behöver vara för att du ska uppfylla 
försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög 
boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter 
avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbe-
lopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje 
månad ska ha pengar som räcker till bland annat kostnad 
för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och 
andra mindre utgifter för tillfälliga behov. 
För 2019 är normalbeloppet: 
• 4 923 kronor för en ensamstående vuxen 
• 8 133 kronor för sammanlevande makar eller 

sambor 
• 2 612 kronor för barn till och med 6 år 
• 3 007 kronor för barn 7 år eller äldre. 

Din bostad 
Du ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard 
för dig och din familj. För två vuxna utan barn är en bostad 
tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett 
rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. 
Två barn kan dela sovrum. Det går bra att hyra bostaden i 
andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyres-
värd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. 

Ni ska kunna bo i bostaden från det att dina familjemedlem-
mar kommer till Sverige. 

Undantag från försörjningskravet 
Kravet på försörjning och bostad gäller inte dig som: 
• är barn under 18 år 
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• är flykting eller alternativt skyddsbehövande och 
som har familjemedlemmar som ansöker om 
uppehållstillstånd inom tre månader efter att du 
har fått uppehållstillstånd. Detta gäller endast om 
din familjemedlem är din make, maka, sambo, 
registrerad partner eller barn under 18 år, och att 
ni inte har möjlighet att återförenas i ett land 
utanför EU. Du och din partner ska ha en väl 
etablerad relation. Om relationen uppstått utanför 
landet anses den vara etablerad om ni gift er eller 
inlett ett samboförhållande. Vid ansökan inifrån 
ska relationen ha uppstått under en laglig vistelse i 
Sverige 

• har familjemedlemmar som lämnade in en ansökan 
om uppehållstillstånd den 20 juli 2016 eller tidigare 

• har en familjemedlem som ansöker om att förlänga 
sitt uppehållstillstånd. 

Med samboförhållande menas ett par som inte är gifta men 
som bor och lever ihop som i ett äktenskap. 

Frågeformulär om familjerelation och försörjningskrav 
När din familjemedlem har lämnat in en ansökan om up-
pehållstillstånd för att bo med dig i Sverige kommer du att 
få besvara ett formulär med frågor om er relation. Du som 
omfattas av försörjningskravet kommer också att få visa att 
du kan försörja dig själv och de familjemedlemmar som an-
söker om uppehållstillstånd och att du har en bostad som är 
av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Dina svar 
är viktiga för Migrationsverkets bedömning av din familje-
medlems ansökan och det är viktigt att du besvarar frågorna 
inom den tid du har blivit ombedd att fylla i formuläret. 

Om du inte uppfyller kravet på försörjning och bostad kom-
mer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstill-
stånd. Om du inte har en fast anställning och ett långvarigt 
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bostadskontrakt kan du behöva visa att du uppfyller försörj-
ningskravet igen, när vi utreder din familjs ansökan. 

GYMNASIELAGEN 

För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen 
ska följande villkor vara uppfyllda: 
• Du ansökte om asyl första gången den 24 november 

2015 eller tidigare. Alternativt att du kom till Sver-
ige innan den 24 november 2015 och uppgav för 
kommunen som du kom till att du ville söka asyl, 
men fick din asylansökan registrerad hos Migra 
tionsverket först efter den 24 november 2015. 

• Du registrerades som ensamkommande barn vid 
ansökan. 

• När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller 
äldre. 

• Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut. 
• Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller 

senare. 
• Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att 

studera i gymnasieskolan eller gymnasieskolan, på 
heltid på en annan motsvarande utbildning eller på 
heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom 
Komvux eller Särvux. 

• Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker. 

Migrationsverket kommer också att kontrollera om du har 
begått något brott eller om det finns något som pekar på att 
du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. 
Om man läser på introduktionsprogrammet har man möjlig-
het att senare få ytterligare 13 månaders uppehållstillstånd. 
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Om man läser på ett nationellt program kan man få uppe-
hållstillstånd för utbildningens längd plus sex månader. 

Vilka utbildningar räknas? 
Alla utbildningar på gymnasienivå räknas, inklusive in-
troduktionsprogram, nationella program, Komvux, Särvux, 
folkhögskola och de så kallade yrkespaketen. Exempel på 
olika gymnasieutbildningar finns på Skolverkets webbplats 
(www.gymnasieinfo.se) 

När måste jag ansöka om att förlänga mitt uppehållstill-
stånd för gymnasiestudier och hur gör jag det? 
Du måste ansöka om förlängning innan det uppehållstill-
stånd du har löper ut. Det gör du mot slutet av tillståndsti-
den. Blankett finns på Migrationsverkets hemsida. 

Vad ska finnas med i en förlängningsansökan? 
Du måste visa att du faktiskt studerar på en sådan utbild-
ning som omfattas av gymnasielagen. Det kan du göra med 
en individuell studieplan, eller motsvarande planeringsdo-
kument från skolan. 

Vad menas med "aktivt deltagande" i studierna och hur 
kan jag visa för Migrationsverket att jag har varit det? 
Om du har fått ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier 
som är längre än tretton månader kommer Migrationsverket 
att kontrollera att du aktivt deltar i studierna. 

Du kan visa aktivt deltagande på olika sätt beroende på vil-
ken utbildning du går. Det kan exempelvis vara utdrag ur 
betygskatalog, dokument som visar dina studieresultat, in-
tyg om närvaro eller underlag som visar att du följer din in-
dividuella studieplan. Om du inte visar att du deltar aktivt 
i studierna får Migrationsverket återkalla ditt uppehållstill-
stånd, eller ompröva längden på ditt uppehållstillstånd. 
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Den som fått ett tillstånd i tretton månader enligt den nya 
gymnasielagen kan alltså få ett tillstånd för fortsatta stu-
dier på introduktionsprogram (tretton månader), eller för 
studier på nationellt program (utbildningens längd plus sex 
månader) 

AVSLAG 

Om du får avslag på din ansökan om asyl 
Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte 
tycker att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. 
Om du får avslag har du två val: acceptera beslutet och 
återvända, eller överklaga. Om du väljer att överklaga 
kommer en domstol att pröva beslutet. Även om du väljer att 
överklaga ska du planera för att återvända. Om du accepte-
rar beslutet får du skriva under ett papper som kallas nöjd-
förklaring. När du har skrivit under kan du inte överklaga 
och du ska planera för din hemresa. 

ÖVERKLAGA 

Om du inte accepterar Migrationsverkets beslut har du rätt 
att överklaga. Det är migrationsdomstolen som prövar över-
klagandet, men du ska skicka ditt överklagande till Migra-
tionsverket. Om du har ett offentligt biträde kan han eller 
hon hjälpa dig. I beslutet står det hur lång tid du har på dig 
att överklaga, ofta tre veckor från den dag som du fick ta del 
av beslutet. 
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Migrationsdomstolen prövar ditt överklagande 
Först går Migrationsverket igenom ditt överklagande för att 
se om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket inte anser 
att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till 
migrationsdomstolen. Domstolen kan antingen ändra beslu-
tet eller hålla med Migrationsverket. 

Från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt 
överklagande ska du vända dig till domstolen med alla frå-
gor som rör ditt överklagande och domstolens arbete. Migra-
tionsverket betalar inte för resor till ditt biträde efter att ditt 
överklagande har lämnats till domstolen. 

Om du ändrar dig och vill ta tillbaka ditt överklagande kan 
du meddela Migrationsverket att du accepterar beslutet. Då 
prövas inte ditt överklagande, och du kan inte överklaga be-
slutet igen. 

Så här skriver du ett överklagande 
Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska du skriva 
ett brev där du berättar vilket beslut som du vill att Migra-
tionsverket ska ändra på, och varför. Skicka med dokument 
eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original. 

I ditt överklagande ska du skriva dina personuppgifter och 
ditt ärendenummer. Ärendenumret står på ditt LMA-kort. 
I överklagan ska du även skriva telefonnummer och adress 
där Migrationsverket eller domstolen kan nå dig. 

Det är viktigt att ditt överklagande kommer in till Migra-
tionsverket i tid 
Om du inte kan överklaga själv kan du be någon annan att 
göra det åt dig. Då behöver du lämna in en fullmakt till Mig-
rationsverket. 
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Om du vill överklaga domen från migrationsdomstolen 
Om du inte är nöjd med migrationsdomstolens dom kan du 
överklaga till Migrationsöverdomstolen inom tre veckor från 
den dag som du fick ta del av domen. Migrationsöverdom-
stolen är sista instans och besluten där blir vägledande för 
Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i lik-
nande ärenden. 

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa ärenden där det 
saknas vägledning eller om migrationsdomstolen har prövat 
ärendet på fel sätt. I de flesta fall beslutar Migrationsöver-
domstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migra-
tionsdomstolens dom som gäller. 

Migrationsverket behöver ha ditt överklagande innan tids-
fristen har gått ut. Om du vill överklaga domstolens beslut 
ska du skicka ditt överklagande till domstolen, så att de har 
fått in det innan tidsfristen har gått ut. Det står i beslutet 
hur lång tid du har på dig att överklaga. 

När tidsfristen har gått ut går det inte längre att överklaga 
och man säger att beslutet har vunnit eller fått laga kraft. 

ÅTERVÄNDANDE 

Planera din hemresa 
Om du är vuxen ansvarar du själv för att planera din resa, 
ordna pass och annat som behövs för att du ska kunna åter-
vända till ditt hemland eller till ett annat land där du har 
rätt att bo. Migrationsverket kan ge stöd och hjälpa till med 
kontakter i ditt hemland eller med att boka resan. Beroende 
på vilket land du kommer ifrån kan det finnas möjlighet till 
ekonomiskt stöd för att göra den första tiden i hemlandet 
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lättare. Fråga din mottagningsenhet om "återetablerings-
stöd". 

Är du under 18 år och saknar vårdnadshavare i Sverige, så 
gäller andra regler för dig, som till exempel kravet på mot-
tagare i hemlandet 

Återvända inom två eller fyra veckor 
Om du har fått ett beslut om utvisning ska du lämna landet 
inom fyra veckor från att beslutet börjar gälla. Om du har 
fått ett beslut om avvisning ska du lämna Sverige inom två 
veckor från att beslutet börjar gälla, om det inte står något 
annat i beslutet. Observera att tidsfristen för ensamkom-
mande barn kan vara upp till fem månader. 
Beslutet börjar gälla tre veckor efter att du har fått det, om 
du inte överklagar innan dess. 

Om du inte lämnar Sverige inom den tid som står i beslutet 
får du normalt ett återreseförbud till alla Schengenländer 
samt till Rumänien, Bulgarien och Kroatien. Återreseförbu-
det gäller vanligtvis i ett år. 

Annat land än det som står i beslutet 
Du ska återvända till det land som står i avvisnings- eller 
utvisningsbeslutet. Det är oftast det land där du är medborg-
are. 

Om du vill kan du också återvända till ett annat land än det 
som står i beslutet om du kan visa att du blir mottagen där. 
Du måste då ha ett giltigt pass och ett tillstånd att bo i det 
aktuella landet. Att du till exempel har ett turistvisum eller 
är viseringsfri är inte tillräckligt. Det får inte heller inne-
bära att ditt återvändande tar längre tid eller blir betydligt 
dyrare. 
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Stöd vid återvändande 
Om du återvänder självmant har du, i vissa fall, möjlighet 
att ansöka om återetableringsstöd. 

Gå in på migrationsverket.se för att se vilka länder som är 
aktuella för möjlighet till stöd. Länderna kan skifta över tid. 

Villkor för att få stöd 
Du kan få stödet om du: 
• har fått avslag på din ansökan om asyl eller om du 

har tagit tillbaka din ansökan om asyl i Sverige 
• självmant tänker återvända till ett land där 

förutsättningarna för att du ska kunna etablera dig 
är begränsade på grund av svåra motsättningar 

• sannolikt kommer att få bo i det land du tänker 
återvända till 

• befinner dig i Sverige när du gör din ansökan. 

Stöd till din familj 
Dina familjemedlemmar kan också få stödet: din make, 
maka, sambo, barn under 18 år eller andra nära anhöriga 
som lever tillsammans med dig. För att kunna få stödet mås-
te dina familjemedlemmar också befinna sig i Sverige när ni 
lämnar in er ansökan. 

Ansökan och beslut 
Du kan ansöka om återetableringsstöd när du har fått av-
slag på din ansökan om asyl eller när du har tagit tillbaka 
din ansökan om asyl. Du ska ansöka inom två månader 
efter ett beslut om avslag eller efter att du har återkallat din 
asylansökan. 

Du kan ansöka om återetableringsstöd hos din mottagnings-
handläggare och det är Migrationsverket som fattar beslut 
om att du får stödet eller inte. Migrationsverkets beslut om 
återetableringsstöd kan inte överklagas. 
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Stödet betalas ut i ditt hemland 
Migrationsverket samarbetar med IOM (International Or-
ganization for Migration) som finns representerat i de fles-
ta av de länder där återetableringsstödet delas ut. Det är 
IOM som kommer att betala ut pengarna i ditt hemland. 
Innan du lämnar Sverige kommer du att få telefonnummer 
till IOM:s kontor i ditt hemland. Du ringer dit och bokar tid 
för utbetalning av återetableringsstödet när du har kommit 
fram till hemlandet. 

Utbetalningen sker i USA-dollar och hela summan betalas 
ut vid ett tillfälle. När du hämtar ut pengarna ska du visa 
upp pass och en kopia på beslutet om att du ska få återeta-
bleringsstöd. 

Om IOM inte har ett kontor i ditt hemland kan stödet beta-
las ut till dig innan du lämnar Sverige. 

Stödets storlek 
Återetableringsstödet motsvarar idag 30 000 svenska kronor 
för varje person över 18 år och 15 000 kronor för barn under 
18 år. En familj kan få högst 75 000 kronor. 

Om du lämnar oriktiga uppgifter 
Migrationsverket får besluta om att du ska betala tillbaka 
stödet helt eller delvis om du: 
• inte återvänder självmant eller om du reser in 

olagligt i Sverige efter att du har återvänt 
• har lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt 

orsakat att stödet har betalats ut felaktigt eller med 
ett för högt belopp. 

Stöd till återintegrering 
Om du ska återvända till ditt hemland har du möjlighet 
att söka stöd för att komma tillbaka in i samhället igen, så 
kallat återintegreringsstöd. Sverige ingår i det europeiska 
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samarbetsprogrammet ERRIN (European Return and Rein-
tegration Network) som erbjuder stöd till återintegrering för 
dig som har fått avslag på din ansökan om asyl och ska åter-
vända hem. 

ERRIN vänder sig till både vuxna, barn i familj och barn 
utan vårdnadshavare som återvänder till sitt hemland un-
der tiden som samarbetsprogrammet är aktuellt. 

Stödinsatser 
Du kan få stödet om du ska återvända till något av dessa 
länder: Afghanistan, Marocko, Irak (Kurdistan), Irak (cen-
trala och södra), Pakistan, Ryssland, Nigeria. 

Det stöd som erbjuds till dig som ska återvända anpassas 
efter dina behov och omfattar: 
• hjälp och stöd 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 hemlandet. 

Ansökan och beslut 
Du kan ansöka om stöd till återintegrering när du har fått 
avslag på din ansökan om asyl eller när du tagit tillbaka din 
ansökan om asyl. Du ansöker hos din mottagningshandläg-
gare och det är Migrationsverket som fattar beslut om du 
kan få stödet eller inte. Migrationsverkets beslut om återin-
tegreringsstöd kan inte överklagas. 
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PROJEKTFAKTA 

Projekttid: 2017-07-01 – 2020-12-31 
Projektledare: Elisabeth Lindholm, 
elisabeth.lindholm@stromsund.se 
Delprojektledare: Joakim Selén, 

joakim.selen@migrationsverket.se 
Marie Lidberg 
marie.lidberg@stromsund.se 

Projektägare: Strömsunds kommun 
Projektpartners: Migrationsverket och Länsstyrelsen 
Jämtland. 
Målgrupp: Barn utan vårdnadshavare i asylprocess eller 
efter avslag och som ännu inte återvänt till sitt hemland. 
Mål: Deltagarna i projektet har fått en ökad kompetens och 
bättre förutsättningar för lokal samverkan kring frågor som 
rör barn utan vårdnadshavare som ska återvända till sitt 
hemland. 

Projektet drivs med stöd av Asyl-, migrations- och integra-
tionsfonden (AMIF). 

atervandande@stromsund.se 
begripligt.nu 

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som 
medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. 
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