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Migrationsverkets lokaliseringsplan kan få 
kontraproduktiva konsekvenser 
Kramfors kommun har nåtts av signaler om en förestående nedläggning 
av Migrationsverkets mottagningsenhet i Kramfors.  

Vi efterlyser nu en politisk bedömning innan lokaliseringsplanen går till 
beslut. En politisk bedömning utifrån ekonomi och kostnadseffektivitet, 
med en analys av helheten på kort och lång sikt.  

Migrationsverkets neddragning framgår av en ettårig lokaliseringsplan som 
utgår från fastlagda grundprinciper i verkets övergripande styrdokument. En 
av grundprinciperna handlar om var boenden ska finnas.  

Vi tolkar detta som en risk för att en anpassning till styrdokument kommer 
att drivas igenom med negativa konsekvenser för asylsökande, vår kommun, 
Migrationsverket och även för våra skattebetalare.   

Lokaliseringsbeslutet ska, enligt de uppgifter vi fått, drivas igenom när 
budgeten har presenterats. Därefter fattar generaldirektören beslut om 
kapacitet på mottagningssystemet.  

Drivs beslutet igenom, riskerar Kramfors mottagningsenhet att försvinna 
från Region Nord, vilket är både olyckligt och kontraproduktivt.  

Mottagningsenheten i Kramfors får bra kvalitet på sina beslut eftersom 
personalomsättningen är låg. Här finns också boenden till en låg kostnad och 
flexibilitet i bostadsbeståndet. Kostnadseffektiviteten är hög. Kort sagt, 
Kramfors är bäst i klassen och rätt plats för en mottagningsenhet.  

Skulle mottagningsenheten i Kramfors läggas ner, finns en stor risk för en vit 
fläck på Migrationsverkets karta mellan Uppsala och Boden. 

Vi känner en oro för att styrdokument och beslut kommer att gå före de 
reella förutsättningarna. Därför efterlyser vi nu en politisk bedömning innan 
lokaliseringsplanen går till beslut. En politisk bedömning utifrån ekonomi 
och kostnadseffektivitet, med en analys av helheten på kort och lång sikt. 
Region Nord har fakta och de har räknat.  

Det kan svänga snabbt, och en ny våg med människor som söker asyl kan 
komma. Alla kan inte tas emot i våra storstäder.  
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Kopia för kännedom  
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