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Återetableringsstöd 
 
 

Från den 1 augusti 2007 kan du enligt  
regeringens förordning (2007:640 Om åter-
etableringsstöd för vissa utlänningar) få ett 
återetableringsstöd av Migrationsverket om 
du vill återvända till ditt hemland.  

Stödet riktar sig till dig som tänker åter-
vända till ett land där det är svårt för dig att 
etablera dig på grund av situationen i landet.
För närvarande bedömer Migrationsverket 
att Irak och Afghanistan är exempel på  
länder där finns begränsade möjligheter att 
etablera sig.  

 

 
Vem kan få stödet? 
Återetableringsstödet får betalas ut med 20 000 
kronor för varje vuxen person över 18 år och 
10 000 kronor för barn under 18 år, dock högst 
50 000 kronor per familj.   
 
Stödet gäller dig om  
− du fått avslag på din ansökan om uppehålls-

tillstånd 
− du självmant tänker återvända till ett land, 

eller en del av ett land, som på grund av svåra 
motsättningar har mycket begränsade förut-
sättningar för att du som återvänder ska kunna 
etablera dig där 

− det framstår som sannolikt att du tas emot i 
det land du tänker återvända till. 

 
Återetableringsstöd får endast ges om du lämnat 
din ansökan i nära anslutning till att ansökan om  
 

uppehållstillstånd avslogs. Om din ansökan av-
slagits före den 1 augusti 2007, får återetable-
ringsstöd ges om du ansökt om stödet nära det 
datumet.  

Stödet får även lämnas till dig som är gift, 
sambo eller barn under 18 år till den som tänker 
återvända. Om det finns särskilda skäl kan också 
andra anhöriga som lever i samma hushåll med 
den som ska återvända omfattas av det ekonomis-
ka stödet. Svenska medborgare kan dock inte få 
något återetableringsstöd.   

 
Migrationsverket får besluta om att återetable-
ringsstödet helt eller delvis ska återbetalas i 
följande fall:  

− om mottagaren inte återvänder självmant eller 
efter återvändandet reser in olagligt i Sverige 

− om mottagaren medvetet lämnat oriktiga 
uppgifter så att stödet betalats ut felaktigt  
eller för högt belopp betalats ut . 

 
Migrationsverket förfogar över totalt 27 miljoner 
kronor för att finansiera återetableringsstödet. 
Återetableringsstödet ges så långt pengarna som 
regeringen avsatt räcker.  
 

Överklagande 
Beslut enligt denna förordning kan inte över-
klagas.
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