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Dagordning för mötet

Inledning och mötets syfte

Presentation av myndigheternas arbete

‒ Länsstyrelsen

‒ Västra Götalandsregionen

‒ Migrationsverket

Frågor

Avslutning



Aktuellt Länsstyrelsen 2022-05-12



Aktuellt
• Ny ersättningsförordning beslutad 10 maj.

- Gäller kommunala evakueringsboenden
- Schablonersättning betalas ut utan att ansökan behöver göras
- Ersättning för boende efter 1 juli är fortfarande inte reglerat. 

• En förordning är även beslutad som innebär att skyddsökande är berättigade till dagersättning, logi och särskilt bidrag från 
dagen de söker skydd.  

------------------------------------------------

• Länsstyrelsens fortsatta uppdrag: Krisledning.

• Länsstyrelsen Stockholm lyser ut statsbidrag till aktörer som anordnar utbildning för asylsökande, nyanlända och 
skyddsbehövande med erfarenhet av hälso- och sjukvårdsarbete. Ansökningsperiod: 28 april 2022 till 19 maj 2022 (fel 
sista datum för ansökan har gått ut tidigare). Mer information finns här: Information om ansökningsförfarande

• Webbinarium med fokus på demokrati och jämlika val den 1 juni 09.00-12.00
Läs mer och anmäl dig via denna länk

• Temadag om Ukraina 10 juni ca 09.00 - 15.00. 
Anmälan via Länsstyrelsens hemsida

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2022-05/SFS2022-383.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2022-05/SFS2022-354.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/integration/arbetsmarknad-utbildning-och-kompetensforsorjning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2022-06-01-webbinarium-demokrati-och-jamlika-val.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2022-06-10-temadag-om-ukraina.html


Särskild organisation Ukraina-

flyktingmottagande 



Hälso- och sjukvård

Covid-19 och möjliggöra vaccination - Vaccination mot covid-19 av flyktingar från 

Ukraina - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Hälsoundersökningar – Vård av personer från Ukraina - Vårdgivarwebben Västra 

Götalandsregionen

Bildstöd och översatt material - Översatt material - Vårdgivarwebben Västra 

Götalandsregionen (vgregion.se), 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/ukraina/vacc/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/ukraina/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/ukraina/oversatt-material/


Webbinarier

Kommande webbinarier för dig som möter personer som flytt från krig:

24/5 kl 10:00 Krisreaktioner vuxna respektive barn, vad är en normal reaktion på svår 

stress och när ska personen söka vård?

25/5 kl 15:30 Hälsoundersökningar – vad är vårdcentralernas ansvar och vad ska man 

tänka på i utförandet av hälsoundersökningar?

Mer information och länk kommer här VGR:s arbete med flyktingmottagande -

Västra Götalandsregionen (vgregion.se)!

https://www.vgregion.se/aktuellt/ukraina/flyktingmottagande/


Två minimässor (21/4 och 3/5) på International 
house Gothenburg

Organisatör: Lindholmen Science Park, Help Ukraine Gothenburg, International 

house Gothenburg, Business Region Gothenburg och Västra Götalandsregionen

Mässa 1 - fokus besöksnäring och serviceyrken

‒ Över 100 besökare, främst de som vistas här enligt massflyktsdirektivet

‒ 8 organisationer som representerade 15-20 arbetsgivare (bla casinot, Liseberg, Västsvenska 

turistrådet).

Mässa 2 - fokus Tech och ingenjör

‒ Ca 150 besökare, främst de som vistas här enligt massflyktsdirektivet

‒ 9 arbetsgivare, identifierat över 300 jobb (bla Volvo, CEVT, Polestar, Capgemini, Emerson, 

AFRY)





Kommande arbetsmässor 

18 maj Vänersborg (Restad Gård)

‒ För mer information och anmälan, kontakta

ziyad.tarek@supportgroup.se

18 maj Yrkeslivsmässa Jobb Skara 

24 maj International House Gothenburg (skola, vård och omsorg)

Boråsregionen kompetenskartläggning och matchningsinitiativ

mailto:ziyad.tarek@supportgroup.se


Kommande ESF utlysning

Utlysning av projektmedel via ESF-CARE 

‒ ESF: Europeiska socialfonden

‒ CARE: Cohesion Actions for Refugees in Europe (sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa) 

Målgrupp: Personer som omfattas av massflyktsdirektivet

Insatser kopplade till matchning mot arbete, språkstöd, validering, inkludering mm. Samhällsinfo, rådgivning 
osv. är också möjlighet. 

Omfattning: ca 800 miljoner sek. Inget krav på medfinansiering

Tidsperspektiv: Projekten kan pågå som längst till 2023-09-30

Två utlysningar. Ev. första utlysning i juni.

För mer information och för att bevaka utlysning https://www.esf.se/

https://www.esf.se/


För personer med vårdbakgrund

Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna erbjuder ”vårdsvenska” 

för ukrainare med vårdbakgrund (utöka PLUS intro)

‒PLUS Intro - VGR Folkhögskolor (vgrfolkhogskolor.se)

https://www.vgrfolkhogskolor.se/projekt--uppdragskurser/plus-intro/


Kommande information

Information på webben VGR:s arbete med flyktingmottagande - Västra 

Götalandsregionen (vgregion.se)

‒ Bra information om aktuellt arbete i VGRs flyktingmottagande

Kommande digitala möten 

https://www.vgregion.se/aktuellt/ukraina/flyktingmottagande/


Övriga tips

Egenvård och hälso- och sjukvård

1177 Vårdguiden

‒ How healthcare works in Sweden - 1177 Vårdguiden

‒ Lätt svenska - 1177 Vårdguiden

‒ українська/Ukrainska - 1177 Vårdguiden

‒ Pусский/Ryska - 1177 Vårdguiden

‒ Råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse - 1177 Vårdguiden

‒ Att ta hand om barn - 1177 Vårdguiden

‒ Praktiska råd med sjuka barn - 1177 Vårdguiden

SKR: Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/
https://www.1177.se/en/Vastra-Gotaland/other-languages/other-languages/regler-och-rattigheter---andra-sprak/sa-fungerar-varden-i-sverige/
https://www.1177.se/sv-se-x-ll/Vastra-Gotaland/other-languages/other-languages/
https://www.1177.se/uk/Vastra-Gotaland/other-languages/other-languages/
https://www.1177.se/ru-ru/Vastra-Gotaland/other-languages/other-languages/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/psykisk-halsa/rad-till-personer-som-varit-med-om-allvarliga-handelser/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-ta-hand-om-barn/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-ta-hand-om-barn/praktiska-rad-med-sjuka-barn/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/ukraina/


Övriga tips

Läsning 

‒ Ukraina – Digiteket

‒ Ladda ner ukrainska barnböcker

https://digiteket.se/tema/ukraina/
https://digiteket.se/inspirationsartikel/ladda-ner-ukrainska-barnbocker/


Tips från civilsamhället (tips från 13/4)

Götalands Parasportförbund -

Göteborgs kontoret. 

Integrationsinsatser via TIA medel och 

IdrottsSluss/ParasportAcademy 

Upptagningsområde är hela Västra 

Götaland 

Satsningen vänder sig nu även till 

flyktingar från Ukraina kriget med 

någon form av funktionsnedsättning 

Parasport Sportoteket

Parasport IdrottsSluss

Parasport ParaIdrottsskolan

Parasport IOP RehabAkademi

En film om parasport

https://www.parasportgbg.se/Sportotek/
https://www.parasportgbg.se/IdrottsSluss/
https://www.parasportgbg.se/ParaIdrottsskolan/
https://www.parasportgbg.se/IOPRehabAkademi/
https://www.parasportgbg.se/enfilmomparasportigoteborg/


Särskild organisation Ukraina
Kriget i Ukraina - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

ukraina@vgregion.se

https://www.vgregion.se/aktuellt/ukraina/
mailto:ukraina@vgregion.se
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Migrationsverkets prognos & aktuellt



• Antal sökande nationellt: 36 412 ukrainska medborgare (645 ensamkommande barn) har 

sökt fristad i Sverige från 2022-02-24. 

• Antal beslutade UT nationellt : För ukrainska medborgare 32 850 (31 723).

• Antal sökande i region Väst: 5 623 ukrainska medborgare (156 ensamkommande barn) 

har sökt fristad i Sverige från 2022-02-24. 

AKTUELLA LÄGET

Aktuellt

Källa: Migrationsverkets statistiksystem 220510



• Planering pågår för arbete med boendefrågan före och efter den 1 juli.

• Region Väst - inlett dialog med ett fåtal kommuner som sedan länge aviserat kommande sk

spruckna EBO och där kommunerna velat erbjuda alternativ.  

• I de fall det finns behov att sluta avtal vad gäller boende för ukrainska medborgare med 

Migrationsverket innan den 1 juli pga. av EBO som inte fungerar längre kan detta skickas till 

regionvast-ukraina-sambandsfunktion@migrationsverket.se

• Nästa steg blir att inleda dialog med kommuner där vi har boende.

AKTUELLA LÄGET

Aktuellt

mailto:regionvast-ukraina-sambandsfunktion@migrationsverket.se


AKTUELLA LÄGET

Kommunikation

• Kommunikationsavdelningen tar löpande fram olika typer av information som löpande 

läggs upp på den externa hemsidan och samlingssidan för Ukraina Situationen i Ukraina -

Migrationsverket . 

• Det finns information riktade till sökande, kommuner och regioner mfl som handlar om 

massflyktsdirektivet. Läggs på ordinarie ingångssidor.

• Statistik på webbplatsen för inskrivna ukrainska medborgare  per kommun.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html


AKTUELLA LÄGET

Boende i Västra Götaland

• Totalt 4 487 med ukrainskt medborgarskap (117 ensamkommande barn)

• 4261 beslut varav 4098 bifall.

• Flest i Göteborg 1067

• Majoritet kvinnor och barn.

• Boende- eget boende, ordinarie boende,  upphandlade boenden, 

evakueringsboende.

Källa: Migrationsverkets statistiksystem 220510



EN JÄMNARE FÖRDELNING MELLAN KOMMUNER 

FÖR BOENDEN TILL MASSFLYKTINGAR



EN JÄMNARE FÖRDELNING MELLAN KOMMUNER FÖR BOENDEN TILL  MASSFLYKT INGAR

Fram till den 30 juni…

…ansvarar Migrationsverket för att anskaffa tillfälliga bostäder för 

skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Vid förändrad lagstiftning som väntas träda i kraft den 1 juli…

…får kommunerna ansvar för att driva boenden för 

skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

…börjar Migrationsverket efter hand fördela personer till 

kommunerna. 

Nu…

…pågår ett arbete med att ta fram en rutin för hur fördelningen 

kommer att gå till.

Vad händer 1 juli?



I arbetet med att anskaffa bostäder fram till 30 juni kommer 

Migrationsverket att sträva efter att ge kommunerna så goda 

planeringsförutsättningar som möjligt. 

• Fördelningstalen vägledande när anskaffning behöver ske.

• Fokus på anskaffning i dialog med kommuner som visar intresse 

redan nu.

• Kommuner som ser behov kan vända sig till av Migrationsverkets 

utsedda kontaktpersoner (återkommer i särskild ordning)

• Länsstyrelsens inventering verktyg i dialogen.

EN JÄMNARE FÖRDELNING MELLAN KOMMUNER FÖR BOENDEN TILL  MASSFLYKT INGAR

Anskaffning av bostäder fram till 30 juni



Anskaffningen av bostäder 

under 2022 bygger på ett antal 

principer som är vägledande 

för oss genom processen.

EN JÄMNARE FÖRDELNING MELLAN KOMMUNER FÖR BOENDEN TILL  MASSFLYKT INGAR

Hur vi prioriterar anskaffning och kommande anvisningar av nya bostäder 

1. Frivilliga kommuner i första hand

2. Anskaffning i län och kommuner med 

höga fördelningstal

3. I dialog med Migrationsverket ta över 

platser

4. Sprida på fler län och kommuner i 

takt med ett utökat behov



• Kommunala platser ska endast användas för sökande som beviljats 

tillfälligt skydd genom massflyktsdirektivet. 

• Migrationsverket använder sina basbostäder för att erbjuda logi åt 

asylsökande. 

• Massflyktingar som är i behov av stöd med långa avstånd till 

närmaste kontor (Migrationsverket) kan vända sig till 

Migrationsverkets kontaktcenter i första hand. Vi utreder 

möjligheten till samarbete med statens servicecenter.

EN JÄMNARE FÖRDELNING MELLAN KOMMUNER FÖR BOENDEN TILL  MASSFLYKT INGAR

Hur kommer de kommunala boendena att användas? 



EN JÄMNARE FÖRDELNING MELLAN KOMMUNER FÖR BOENDEN TILL  MASSFLYKT INGAR

Övergången… ersättningen till kommunerna före och efter 1 juli

Ersättning från 1 juli:

Här väntar vi på regeringens riktlinjer.

Ersättning till och med 30 juni:

Ersättning för evakueringsbostäderna utgår enligt 

schablon som beslutades 5 maj.



PROGNOS APRIL  2022

Prognos April 2022
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• I det nya huvudscenariot bedömer vi att antalet skyddssökande från Ukraina 

i Sverige kommer att vara lägre framöver än vid krigets början.

• I nuläget flyr färre människor Ukraina jämfört med krigets inledande fas. 

• Den fortsatta utvecklingen är osäker beroende på vad som händer i kriget.

• Fördelningstalen på läns- och kommunnivå för att åstadkomma en jämnare 

fördelning över landet av de skyddssökande från Ukraina kan komma att ses 

över till följd av det uppdaterade huvudscenariot. 

PROGNOS APRIL  2022

Sammanfattning



Sammanfattning

Ökat anslag och en större rekryteringsinsats under 2022 

• Migrationsverket får 9,8 miljarder kronor i ökade anslag 

för att omhänderta behoven för mottagande och 

prövning av skyddsbehövande från Ukraina.

• Migrationsverket förstärker kärnverksamheten och 

rekryterar.

• I år ryms personalkostnaderna inom Migrationsverkets 

befintliga förvaltningsanslag, behov av ytterligare 

finansiering 2023 för att kunna behålla personalen.

PROGNOS APRIL  2022



Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem

• Prognosen för antalet inskrivna i mottagningen ökar 

kraftigt för 2022 till följd av ökningen av antalet 

skyddssökande från Ukraina.

• Det finns idag närmare 52 000 personer inskrivna i 

mottagningssystemet och antalet kan komma att öka 

till att ligga på runt 100 000 vid årets slut. 

• Närmare 16 700  bor idag i myndighetens bostäder 

(ABO). Cirka 33 300 har ordnat med eget boende 

(EBO). 

• I Västra Götaland bor idag 7541 asylsökande inkl

ukrainska medborgare.

Genomsnittligt antal personer som beräknas 

vara inskrivna i mottagningssystemet följande år

PROGNOS APRIL  2022
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Asyl
Planeringsantagandet för antalet asylsökande från andra länder höjs från 14000 till ca 18 000 
(exklusive Ukraina)

• Höjningen beror på ökade möjligheter att resa in i Europa 

och Sverige på grund av slopade  inreseförbudet som 

infördes under pandemin.

• Utvecklingen i Ryssland efter krigsutbrottet och ekonomiska 

sanktioner kan också bidra till ökade drivkrafter att lämna 

landet.

• Även från andra länder inom Oberoende staters samvälde 

(OSS), vars ekonomier är tätt kopplade till den ryska, 

bedöms antalet asylsökande kunna öka. 

PROGNOS APRIL  2022



Asylsökande från Afghanistan

• Migrationsverket höjer prognosen för afghanska asylsökande från 2 100 till 2 500.

• Ökningen beror framför allt på att fler afghanska ärenden hunnit preskriberas och 

därför lett till en ny asylansökan och innebär inte i första hand att fler har kommit 

till Sverige från Afghanistan. 

• Situationen för mänskliga rättigheter i Afghanistan är fortsatt mycket allvarlig och 

särskilt utsatta grupper har starka drivkrafter att lämna landet.  

PROGNOS APRIL  2022



• Medborgarskap är fortsatt Migrationsverkets största 

ärendeslag när det gäller antalet öppna ärenden.

• Under 2022 räknar Migrationsverket med 70 000 nya 

ansökningar. 

• Prognosen avgjorda ärenden för 2022 är cirka 110 000 

ärenden.

• Medborgarskap påverkas minst av att handläggningen av 

skydd enligt massflyktsdirektivet krävt resurser. 

PROGNOS APRIL  2022

Medborgarskap



Återvändande

Under 2022 väntas 5 000 att 

lämna landet självmant.

Prognosen för antalet 

självmant återvändande är i 

princip oförändrad jämfört 

med föregående prognos. 

Inga antaganden har 

gjorts om eventuellt 

återvändande till Ukraina. 

PROGNOS APRIL  2022



Kommunmottagna

Kommunmottagna beräknas uppgå till totalt cirka 14 600 under 

2022, 

en mindre justering jämfört med tidigare prognos. 

Andel:

• 5 000 kvotflyktingar

• 7 400 asylsökande som beviljats uppehållstillstånd

• 2 200 anhöriga till före detta asylsökande 

Skyddssökande från 

Ukraina som får 

uppehållstillstånd enligt 

massflyktsdirektivet ingår 

inte i prognosen för 

kommunmottagandet. 

PROGNOS APRIL  2022



Den svenska flyktingkvoten

• Sverige ska ta emot 5000 kvotflyktingar under 2022.

• Under 2021 tog Sverige emot fler kvotflyktingar bland 

annat på grund av den påverkan pandemin haft på 

resandet världen över (6 400 under 2021).

PROGNOS APRIL  2022



PROGNOS APRIL  2022

Prognosen kan laddas ner från www.migrationsverket.se

Om Migrationsverket / Vårt uppdrag / Styrning och uppföljning 

/ Prognoser och remisser 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html


Tack för att ni lyssnade!



Tack!


