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Nu får det vara nog. Hultsfreds kommun kräver 
undantag för att ta emot fler ensamkommande 
barn och mer ansvar från Kalmar läns kommuner 

 
Hultsfreds kommun är störst i Kalmar län vad gäller kommunplacerade 
flyktingar, ensamkommande barn, asylboende och har varit det mycket 
länge. Vi är stolta över att ta vårt ansvar, men situationen är ohållbar. 
Hultsfreds kommun kräver nu av Migrationsverket att bli undantagen fler 
anvisningar av ensamkommande barn – och att fler kommuner i Kalmar 
län tar ett större ansvar. Hur kommer det sig att ett län som skulle kunna 
ta emot över 14 000 asylsökande till, inte gör det?  

Den nuvarande flyktingkrisen och det stora ansvar som Hultsfreds kommun tar, 
gör att vi är mycket allvarligt oroade för hur situationen påverkar våra         
möjligheter att ge ett värdigt mottagande och vår ambition att arbeta rättssäkert.   

Det vi saknar är per capita-jämförelserna. En kommunal organisation är byggd 
efter den volym människor som finns i en kommun. Beredskapen i till exempel 
antal lokaler, antal socionomer, antal skolor och antal lärare är helt olika i en 
kommun med 15 000 invånare kontra i en kommun med 50 000 invånare.    
Därför blir det ett matematiskt feltänk i att utöka befolkningen lika mycket i 
absoluta tal på kort tid i två så olika kommuner. Det är enkel matematik att  
förstå att en mängd poliser i länets största kommun motsvaras av ett fåtal poli-
ser i en av länets minsta kommuner – men när det gäller mottagning av      
asylsökande verkar man ha vänt upp-och-ner på procentsatserna. Man kan 
undra om staten har använt samma excel-ark i sina beräkningar?  

I Kalmar län finns det just nu cirka 420 ensamkommande barn och av dessa 
finns 68 i Hultsfreds kommun. Det innebär att 16% av alla ensamkommande 
barn i länet finns i kommunen – men kommunens befolkning utgör bara 5,8% 
av länets. 68 barn i Hultsfred är mer än 68 barn i Kalmar. Hultsfreds kommun 
ligger i förhållande till antal invånare på plats 13 i Sverige vad det gäller att ta 
emot ensamkommande barn, på plats sju vad det gäller kommunplaceringar 
samt på plats fyra vad det gäller att ha flest asylboende i Sverige.  

Hultsfreds kommun kräver därför att fler tar sitt ansvar: 
• Hultsfreds kommun kräver från och med nu att bli undantagen 

från Migrationsverkets anvisningar av ensamkommande barn     
enligt steg fyra. Eftersom det kommer många fler barn till Sverige än   
beräknat kan Migrationsverket anvisa ensamkommande barn till vilken 
kommun som helst, oavsett om det finns tillgängliga platser eller att 
kvoten redan är fylld. 
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• Hultsfreds kommun kräver att kunna fortsätta arbeta rättsäkert. 
Att tvingas släppa lagkrav på brandsäkerhet, bygglov och arbetsmiljö 
på grund av högt tryck på anvisningar av ensamkommande barn och   
brist på platser är inte acceptabelt. 

• Hultsfreds kommun kräver att kommunerna i Kalmar län tar ett 
större ansvar. Om övriga kommuner i länet skulle ta lika stort ansvar 
som Hultsfred per capita skulle länet omedelbart kunna ta emot 14 000 
nya asylsökanden och 2469 kommunplacerade, varav 229 ensamkom-
mande barn. 

• Hultsfreds kommun kräver att staten driver på de kommuner som 
inte tar sitt ansvar, och lagstiftar om en jämnare fördelning. Om 
hela Sverige var med och bidrog till lika stora volymer asylboende i 
förhållande till folkmängd som Hultsfred så skulle Sverige kunna ha en 
kapacitet motsvarande 800 000 platser. Sverige tog 2014 emot 81 301 
ansökningar om asyl. Hela EU tog 2013 emot 435 000 asylansökningar. 
Kommunen har tidigare påtalat detta för statssekreterare, Migrations-
verket, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Arbetsförmedlingen och     
Sveriges Kommuner och Landsting.  

• Hultsfreds kommun kräver att staten behåller myndigheter i     
områden där man har ett högt flyktingmottagande. Att först kräva 
mottagande och sedan lokalisera bort myndigheter som är nycklar för  
lyckad  integration är inte acceptabelt. 

 
Kommunen har sedan i februari framfört sina åsikter i ett program antaget av 
kommunfullmäktige, där flera förslag till förbättringar läggs fram, och hur vi 
vill ta ansvar för en bättre integration i vår kommun. Länsstyrelsen har ännu 
inte svarat, inte heller Sveriges Kommuner och Landsting. Vi är stolta över det 
ansvar vi tar. Vi vill kunna fortsätta följa våra lagar. Vi vill ge ett värdigt mot-
tagande till ensamkommande barn, asylsökande och kommunplacerade. Vi bryr 
oss om våra invånare. Vi bryr oss om våra egna anställda som dagligen kämpar 
under hård press med dessa frågor. Vi ser stora möjligheter till utveckling i 
framtiden – men inte om inte fler tar sitt ansvar.  
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