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Yttrande kring Migrationsverkets intentioner att 

avveckla verksamheten i Kramfors kommun 

Sammanfattning 

- Kramfors kommun anser att Migrationsverket grovt åsidosatt sin 

skyldighet att samråda med berörda parter men också att 

myndighetens lägesbeskrivning och konsekvensanalys är ensidig och 

otillräcklig. 

- Regering och riksdag har en agenda och ett budskap som för 

kommuner som Kramfors ofta handlar om bidrag och stöd. Det vi 

istället skulle behöva är en regionalpolitik värd namnet och 

strategiska beslut som utgår från nationella behov men också från de 

lokala och regionala styrkeområden som finns. Vår uppfattning är att 

asyl- och integrationsprocessen är ett sådant styrkeområde för 

Kramfors. 

Bakgrund 

Migrationsverket har i skrivelse 2021-05-03 inbjudit Kramfors kommun 

tillsammans med andra myndigheter till ett skriftligt samråd angående den 

aviserade avvecklingen av verksamheten i Kramfors. 

Migrationsverket beskriver att antalet asylsökande till Sverige minskar 

kraftigt och att prognosen visar en fortsatt minskning, vilket är skälet till att 

Migrationsverkets verksamhet behöver anpassas. Myndigheten anför att 

väntetiden för asylsökande är kort, samt att majoriteten av de boende som 

berörs befinner sig i slutet av asylprocessen.  

Med anledning av detta behöver Migrationsverket avveckla boendeplatser 

och verksamhet under 2021. Migrationsverket har därför ett förslag om att 

helt avveckla verksamheten i Kramfors.  

Det finns en lägesbeskrivning och en konsekvensbedömning där 

Migrationsverkets förslag framgår. 

Synpunkter ska lämnas senast den 19 maj 2021.  
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Remissinstansens synpunkt 

Processen och beslutsunderlag 

Kramfors kommun anser att Migrationsverket grovt åsidosatt sin skyldighet 

att samråda med berörda parter men också att myndighetens 

lägesbeskrivning och konsekvensanalys är ensidig och otillräcklig. 

Kramfors kommun informerades om planerna på att avveckla verksamheten 

i Kramfors i princip samtidigt som nyheten kommunicerades externt. Ett 

ansvarsfullt samrådsförfarande borde ha initierats i god tid och 

kännetecknats av en ambition och vilja att diskutera problem och lösningar 

på ett seriöst sätt. Att samråda när alla beslut i praktiken redan är fattade är 

det motsatta. 

Lägesbeskrivningen och konsekvensanalysen beskriver konsekvenser för 

Migrationsverkets egen verksamhet, men underlaget ger inga svar på hur 

myndigheten analyserat och värderat konsekvenserna för regionen, 

kommunen och de berörda människorna.  

Att Migrationsverket anser att ett underlag på fyra sidor utgör ett tillräckligt 

underlag för ett beslut som enligt förslaget påverkar 24 anställda 

medarbetare och 547 individer, varav 444 i migrationsverkets boenden, 99 i 

eget boende och 4 ensamkommande barn är näst intill obegripligt.  

Kramfors kommun 

Kramfors kommun har tagit ett stort nationellt ansvar under hela den senaste 

flyktingvågen, och kommunen gjorde detsamma under 90-talets flyktingvåg. 

Kommunen har bistått med bra bostäder, de flesta centralt belägna med 

närhet till tåg och andra kommunikationer. Kommunen har kraftigt utökat 

sin verksamhet inom främst skola och barnomsorg men även när det gäller 

t.ex. utredningsresurser inom individ- och familjeomsorg. Vi har ett aktivt 

arbetsmarknadsarbete med SFI, extratjänster, praktikplatser och 

matchningsaktiviteter.  

De ideella krafterna runtom i kommunen har på ett fantastiskt sätt tagit sig 

an utmaningen att få de nyanlända, oavsett om de är i asylprocess eller 

integrationsfas, att känna sig välkomna. Det har organiserats s.k. 

”svenskprat” under lång tid och föreningslivet har stundtals slagit knut på sig 

själv för att överbrygga kulturkrockar och öppna upp sina verksamheter. 

När verksamheten nådde sin peak så var ca:10 % av kommunens 

medborgare nyanlända i någon fas.  

Det finns fler kommuner i Sverige som kan bidra med motsvarande 

berättelse men en sak som är unik med situationen i Kramfors är att 

friktionen med det etablerade samhället varit mycket liten.  

I vissa kommuner har ett stort mottagande lett till att högerextrema krafter 

har vuxit till i styrka och numerär men så är inte fallet i Kramfors. De 

etablerade partierna i kommunfullmäktige har stått enade och den politiska 
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diskussionen har mest handlat om att förbättra mottagande och integration, 

inte det motsatta som vi ser på andra håll. 

Vår egen analys av ovanstående är att Kramfors kommun som minskat sin 

befolkning mest av alla kommuner i Sverige sedan 1950 har en djupt rotad 

längtan efter ett trendbrott. Det har lett till en generös och öppen attityd, trots 

bruksortstraditioner, som gör att Kramfors är en välkomnande kommun med 

ett stort hjärta.   

Sätter man in ovanstående i den nationella kontexten där det allt oftare 

uttrycks att hela Sverige ska leva och att det behövs statlig närvaro i alla 

delar av landet så blir detta ytterligare ett sorgligt exempel på att våra 

svenska myndigheter har ett allt för långtgående självbestämmande.  

Den statliga närvaron i Kramfors har minskat kraftigt över tid och listan över 

verksamheter som lagts ner eller flyttat kan göras pinsamt lång.  

Kramfors kommun har dessutom pekats ut som en av 30-talet kommuner i 

Sverige med särskilt socioekonomiskt utsatt läge och kommunen har även 

tidigare varit involverade i olika former av strukturstöd. Kommunakuten och 

bostadsakuten är två tidiga exempel. En annan konsekvens av det stora 

mottagandet var att kommunen redovisade ekonomiska underskott 2018 och 

2019. Staten diskuterar olika kompensatoriska åtgärder för detta. 

Regering och riksdag har en agenda och ett budskap som för kommuner som 

Kramfors ofta handlar om bidrag och stöd. Det vi istället skulle behöva är en 

regionalpolitik värd namnet och strategiska beslut som utgår från nationella 

behov men också från de lokala och regionala styrkeområden som finns.  

Vår uppfattning är att asyl- och integrationsprocessen är ett sådant 

styrkeområde för Kramfors.  

  

Malin Svanholm 

Kommunstyrelsen ordförande 

 

 

 

 

 

 


