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SITUATION

Läget i Ukraina är oerhört allvarligt, till 15 mars har 3 miljoner människor flytt.
ANTAL FLYKTINGAR
Polen 1,9 miljoner, Rumänien 467 000, Ungern 272 000, Slovakien 220 000, Moldavien 344 000. Övriga
EU har börjat få höga antal, t.ex. Tyskland 148 000.
ANTAL TILL SVERIGE
Scenario: 40 000- 76 000 till halvårsskiftet som huvudscenario.
Ett övre scenario 95 000- 212 000 till halvårsskiftet. Utfallet vecka 10 ligger närmare det övre scenariot
men vi följer utvecklingen noga.
T o m 16 mars hade 12 610 ukrainska medborgare sökt skydd i form av asyl eller massflyktsdirektivet.
Ukrainska medborgare har viseringsfrihet till Sverige och kan lagligt befinna sig i Sverige i tre månader
utan registrering. Det ackumulerade antalet personer som nu har tagit sig till Sverige är därför svårbedömt.
Inresevägar bedöms främst vara färja till Nynäshamn och Karlskrona men även, i mindre utsträckning till
Ystad/Trb. Även ankomster med flyg till Sturup, Skavsta och Landvetter utöver Arlanda samt ett okänt antal
över Öresundsbron.
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ANSÖKNINGAR

Migrationsverket utökar löpande sin kapacitet att registrera och besluta om tillstånd. Senaste tre dagarna
registrerades drygt 1600-1700 individer/dag. Målet just nu är 2 000/dygn med uthållighet.
Beslutsfattandet har ökat och vi har kommit upp i 2 556 fattade beslut hittills enligt massflyktsdirektivet.
MOTTAGANDE
Migrationsverket tar ansvar för grundläggande behov i form av kost och logi så fort någon söker om skydd
enligt massflyktsdirektivet. Myndigheten har gått in med en hemställan om ändring av lag och förordning för
att möjliggöra det.
De som har tillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas av LMA och har rätt att arbeta under
tillståndsperioden. Därmed kommer frågor om skola, sjukvård och ekonomiskt stöd att hanteras inom
mottagningssystemet efter att de har beviljats tillstånd. Därför ser vi över processerna ytterligare för att
korta tiden från ansökan till beslut.
Vi har personal på plats på flera flygplatser och då till de flighter gränspolisen/polismyndigheten har
indikerat att vi är i behov av att resurssätta. I Nynäshamn, Ystad, Trelleborg och andra färjeterminaler har
vi personal på plats i samband med ankomster.
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BOENDESITUATIONEN
Migrationsverkets verksamhet var före invasionen dimensionerad för
det lägsta antalet skyddssökande sedan år 2000.
Flera kommuner har redan tillhandahållit evakueringsplatser och de
har börjat tas i bruk på många orter.
De närmaste dygnen beräknas platsbehovet till 2 000 nya
boendeplatser per dygn. Anskaffningstakten i dagsläget c:a 2 000
platser per dygn men vi ser också en backlog om flera tusen
personer som kan ha behov av sängplats när privata boenden inte
längre fungerar. Dessa börjar redan nu komma in och därför är det
bra att vi har evakueringsboenden i beredskap.
En del har nu börjat få beslut om tillstånd och det finns därför behov
av mer långsiktiga boendelösningar.
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ERSÄTTNING

Massflyktingar som har beviljats tillstånd omfattas i princip av samma regler som asylsökande
och kommunerna ersätts på samma sätt.
Utmaningen idag är ersättning för de som inte har registrerats eller väntar på beslut.
Migrationsverket har hemställt till regeringen om regeländringar för att kommunerna ska få
ersättning även för dessa kostnader.
De som flyr behöver tak över huvudet och mat nu idag, vi kan tyvärr inte vänta tills reglerna
klarnat.
Barn i skolåldern
Av de 12 610 ukrainska medborgare som hittills sökt skydd i Sverige är det ca 3100 barn i
skolåldern 6-15 år. 516 barn är mellan 16-18 år.
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Fördelning kvinnor/män/barn/BUV

Boendelän 6-15 år 2022-02-24-2022-03-16
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De kommuner med flest boende BUV i skolålder
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