
     Österåker 2022-03-09 
 
 
Till samtliga förtroendevalda i Österåkers kommun nr. 3 med anledning av  
Rysslands invasion av Ukraina 
 
Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina ber jag att få uppdatera Er förtroendevalda 
med den information ett utökat arbetsutskott har fått ta del av i dag samt uppdateringar efter 
detsamma. 
 
Migrationsverket 2022-03-08 sen em 
Förfrågan om anskaffning och nyttjande av 12 000 tillfälliga boendeplatser (extraordinärt 
läge) där kommuner om möjlig bistår Migrationsverket. 
 
Utifrån det extraordinära läget med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina översänder 
Migrationsverket en förfrågan om tillfälliga boendeplatser till Länstyrelsen. 
 

• Behov av 4000 platser i följande län: Stockholm, Uppsala, Sörmland och 
Västmanland. Av dessa bör 1000 platser vara tillgängliga omedelbart. Resterade 
platser bör förberedas för att tas i bruk skyndsamt. 

 
 
Länsstyrelsen 
Nyss har kommunerna erhållit följande krav från Länsstyrelsen. 
Utifrån det extraordinära läget med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina finns det 
akutbehov av tillfälliga boendeplatser i kommunerna. Situationen är dynamisk och läget 
förändras snabbt i detta skede. Länsstyrelsernas nationella samordningskansli avser också att 
återkomma med en mer framåtsyftande inventering av boendeplatser. Länsstyrelsernas 
uppdrag i frågan grundar sig på 4 § förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap.  

Där anges att länsstyrelserna ska vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt 
geografiska område samt före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam 
inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. 

Statlig ersättning för dessa platser hanteras utifrån 18 § förordning (2017:193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. 

En första inrapportering sker till Länsstyrelsen senast 2022-03-10 kl. 09:00 och eventuella 
kompletteringar görs senast kl 12.00 samma datum.  

 
 
EU har aktiverat massflyktsdirektivet 
EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska 
erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. 
 
Kriget i Ukraina har enligt UNHCR lett till att hittills 2 miljon människor sökt sig till EU och 
då främst grannländerna Polen, Ungern och Rumänien. Många reser också vidare till EU-



länder längre väster- och söderut. Omfattningen av personer som lämnat eller väntas lämna 
Ukraina är orsaken till att massflyktsdirektivet har aktiverats – för första gången någonsin. 

Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet. 
Tillståndet är tidsbegränsat. 

De som omfattas av direktivet är personer som 

• är ukrainska medborgare och har varit bosatta i Ukraina före 24 februari 2022, 
• har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina, eller 
• familjemedlemmar till de två ovanstående. 

Vid ankomst till Sverige ska personerna identifiera sig, registreras, fotograferas och lämna 
fingeravtryck. I normalfallet räcker det för att få ett uppehålls- och arbetstillstånd i enlighet 
med direktivet. 

Personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan när som helst välja att 
även söka asyl. 

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

 
 
Tillämpning i Sverige - Tre möjligheter 

• Viseringsfritt uppehåll 90 + 90 dagar 
• Ansöka om asyl enligt ordinarie process 
• Ansökan enligt massflyktsdirektivet 

 
• Uppehållstillstånd: 12 månader + 6 månader + 6 månader + 12 månader 

 
• Snabbspår som bl a ger rätt till: 

• Dagersättning 
• Boende 
• Skola och förskola 
• Arbetstillstånd 

 
Läget just nu 

• 2 miljoner på flykt 
• 2 000 ansökte hos Migrationsverket igår, bara till Nynäshamn kom 600 personer  
• 900 har fått hjälp av Migrationsverket med bostad 



• 83% kvinnor och barn 
• Finns inga lediga boenden i region syd och region väst 
• Förfrågan om evakueringsboende  
• Oklarheter kring lagstiftning 
• Oklarheter kring hantering av EBO 

 
Krigsflyktingmottagning i Österåker 

• Särskilt migrationssamordningsgrupp lett av ett mottagningsteam 
• Kort och lång sikt 
• Boendealternativ – Startades 24 februari kl.10:00 och fortgår 
• Identifiera resurser 

• Tolkar - Finns 
• Praktisk hjälp före, under och efter mottagandet 
• Samordning av frivilliga och civilsamhället 
• Planera för skola och vård (bevakning av Covid-19 vaccin för krigsflyktingar) 
• Husdjur – Jordbruksverket: Force majeure-undantag gäller när sällskapsdjur 

kommer med sina ägare på flykt från Ukraina. https://jordbruksverket.se/om-
jordbruksverket/krisberedskap/rysslands-invasion-av-ukraina 

 
 
Övergripande råd till alla 

• Följ information från säkra källor, t ex. Försvarsmakten, MSB:s Krisinformation.se 
mfl 

• Var källkritisk och fundera på vad du själv delar för information 
• Skydda dig från IT-angrepp 
• Det råder inte brist på livsmedel, läkemedel eller andra dagligvaror 
• Höj din hemberedskap – nu och alltid. ”Preppa” solidariskt och tillsammans med 

andra 
• Samhället fungerar som vanligt, lev ditt liv som vanligt 
• För de som känner oro finns stöd av olika slag – för alla åldrar. Se kommunens 

hemsida. 
 
Försvarsmakten 
Försvarsmakten gör samma bedömning som av situationen den 7 mars 2022 

• Risken för väpnat anfall mot Sverige är fortsatt lågt 
• Förhöjd risk för cyberangrepp 
• Flertalet frågor inom området migration behöver beredas vidare inom Migrationsverket 

och i samråd med andra aktörer. 
• Den osäkra situationen och det försämrade säkerhetsläget leder till ett mycket stort 

informationsbehov, ökad oro och påverkar människors beteende. 
• Fokus på att lugna och informera, vara snabba ut med fakta och hänvisa till bekräftad 

information 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kommunorganisation och hantering Ryssland-Ukraina 
 

 
 
KLG = Kommunledningsgrupp bestående av tjänstemän leds av 
kommundirektören. 
 
 
Från i dag numreras dessa utskick. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
Tel: 0854081069 / 0736443562 
 


