
Beredskap och ansvar vid kriser

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vid kris ansvarar kommunen för att trots påfrestningar bedriva samhällsviktiga verksamheter utan avbrott. Samhällsviktiga verksamheter är tex förskola, grundskola, dricksvattenförsörjning samt kommunal vård och omsorg.  Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar som innebär att vi ska samordna andra aktörer inom kommunens som också har ett ansvar att hantera kriser såsom andra myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och enskilda. Det har vi beredskap för. Länsstyrelsen har ansvar är att samordna samtliga av händelsen berörda aktörer i länet och tillsammans med aktörerna i länet ta fram en inriktning för att gemensamt hantera krisen. Det görs genom regionala samverkansmöten som länsstyrelsen håller i. Dessutom finns ett antal sektorsmyndigheter. Migrationsverket är en av dem. En aktör kan begära stöd från en annan aktör via Länsstyrelsen.  Den 10 mars begärde Migrationsverket akut stöd från kommuner för att klara sitt uppdrag. Begäran gäller evakueringsboende  i fastigheter som kommunen äger eller är verksamhetsutövare i. 



• 3,5-4 miljoner människor har lämnat Ukraina
• Några av dessa bor i kommunen via frivilligt initiativ.
• I nuläget är evakueringsboenden i närheten av 

Migrationsverkets mottagningskontor prioriterade, dvs 
Kronoberg, Blekinge och Skåne.

• Arbete pågår med att planera för evakueringsboende i 
samverkan med Migrationsverket. Samverkan leds av 
Länsstyrelsen Kalmar län. 

Lägesbild

Presentatör
Presentationsanteckningar
Migrationsverket har tagit fram tre scenario. Det mest troliga kommer det 76000 hit och som mest räknar Migrationsverket med att det kan komma över 200 000 fram till midsommar. Det är fler än de som kom förra flyktingvågen då det var 160 000.



Så här fungerar det

Viseringsfrihet 90 
dagar Masskyddsdirektivet Asyl för att få 

uppehållstillstånd

Tillfällig lösning Tillfällig lösning Permanent lösning



Viseringsfrihet 90 dagar (turiststatus)

Tillfällig lösning 
(beroende på behov)

 Uppvisar biometriskt pass/handling gränsen.

 Individen har ett ordnat boende (vän, släkting eller frivillig).

 Försörja sig själv (eget ansvar).

 Rekommenderat att ha en försäkring som täcker kostnader för 
medicinsk vård.

(Individen vistas i landet som turiststatus och har därför inte rätt 
till subventionerad vård, förskola/skola eller rätt att arbeta).

Ensamkommande barn måste registreras. De kommer att anvisas ut 
i kommunerna via Migrationsverket.

Vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen - OM individ är i nöd har man 
rätt till vistelsebistånd.

Jordbruksverket har information om att ta in hundar och andra 
djur från Ukraina.

Att tänka på:
Vi som kommun har inte direkt kontakt med 
individerna om de inte själva söker upp oss
Frivilliga får ingen ersättning för boende eller 
liknande. Var medveten om att behovet kan löpa 
över lång sikt. Individerna kan behöva extra stöd 
med tanke på vad de varit med om.
Individerna har rätt att ansöka om 
massflyktingsdirektivet eller asyl. 



Massflyktsdirektivet

Söka på något av Migrationsverkets kontor. 

 Individen lämnade Ukraina 24 februari 2022 eller 
senare.

 Uppvisar biometriskt pass eller andra Ukrainska 
handlingar.

 Vid uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet gäller 
det t.o.m. 4 mars 2023.

- Uppehållstillståndskort (UT-kort)

- Lagen om mottagande av asylsökandekort 
(LMA-kort) som ID-handling.

- Försörja sig själv, om individen inte klarar det 
kan hen ansöka om ekonomiskt stöd (LMA-
ersättning, Utbetalt på ICA-kort).

Individerna har rätt till:

• Bosätta sig själv (hos släkting, vän) EBO (egenbosatt).

• Mat och boende hos Migrationsverket (evakuerings-
akutplatser, asylboende, inte rätt att välja vart man blir 
placerad).

• Ansöka om samordningsnummer hos Skatteverket.

• Arbete (AT-UND på LMA-kortet för att få jobba) (från 16 
år har rätt att arbeta).

• Förskola, skola (upp till 18 år).

• Studera via studieförbund och frivilligorganisationer (ej SFI, 
Komvux).

• Grundläggande vård (vård som inte kan vänta).

• Ensamkommande barn har rätt till stöd från Socialtjänsten 
via Migrationsverket.

Tillfällig lösning



Asyl för att få tillfälligt uppehållstillstånd
 Asylprocess prövas individuellt.

 Kan få tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader eller 3 år

- Uppehållstillståndskort (UT-kort).

- Lagen om mottagande av asylsökandekort 
(LMA-kort) som ID-handling.

- LMA-ersättning.

När/Om individen får uppehållstillstånd har hen rätt att 
folkbokföra sig = rätt till SFI, Komvux, bosättning i någon 
kommun OM man inte är EBO (egenbosatt) under 
asyltiden m.m.

Individerna har rätt till:

• Mat och boende hos Migrationsverket (evakueringsboende 
eller asylboende).

• Kan bosätta sig på egen hand (EBO).

• Ansöka om tillstånd för att kunna arbeta (AT-UND på 
LMA-kortet för att få jobba).

• Förskola, skola (upp till 18 år).

• Studera via studieförbund och frivilligorganisationer.

• Grundläggande vård (vård som inte kan vänta).

Mer permanent lösning                  
(möjlighet till uppehållstillstånd och bli 

folkbokförd)



Torsås kommun Frivilligorganisationer och 
föreningar

Erbjuder Migrationsverket evakueringsplatser. Kontakt 
med övriga myndigheter.

Egeninsats/tid, transporter, kläder och hygienartiklar, 
språkhjälp, möbler, husrum.

Kontaktlista (stöd i frågor): socialtjänst, skola, 
fritid, integration, näringsliv och arbetsmarknad.

Språkrör i kontakten med civilsamhälle och målgruppen 
för att hjälpa till att nå ut med information.

Länkar med myndighetsinformation. Se ovan.

Förbereder våra samhällsviktiga verksamheter för att 
möta ett ökat behov.

Söker efter familjehem, modersmålslärare och tolk.

Mer...

Vem kan göra vad?



• Hem | Informationsverige.se

• Situationen i Ukraina – Migrationsverket

• Asylsökande | SKR

• Om ensamkommande barn och ungdomar - Migrationsverket

• Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina | Skatteverket

• Vård av personer från andra länder - 1177 Vårdguiden

• Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige - 1177 Vårdguiden

• Jobba under asyltiden - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

• Nyanlända barns rätt till utbildning - Skolverket

• Rysslands invasion av Ukraina - Jordbruksverket.se

Länkar

https://www.informationsverige.se/sv
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarsfordelningregelverk/asylsokande.7167.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/informationtilldigsomkommertillsverigefranukraina.4.1657ce2817f5a993c3a2b8.html
https://www.1177.se/Kalmar-lan/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-av-personer-fran-annat-land/
https://www.1177.se/Kalmar-lan/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-om-du-ar-asylsokande-eller-saknar-tillstand-for-att-vistas-i-sverige/#section-18351
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbeta-i-sverige/jobba-under-asyltiden
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlanda-barns-ratt-till-utbildning?fbclid=IwAR0jhCM2905H66ko1fw499PbiSqe86g4NAszTdkuiFK7pkLWwX5IhDMkxIQ#H2UtbildningforbarnochungdomarfranUkraina
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/krisberedskap/rysslands-invasion-av-ukraina
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