Flyktingsamordning & Skyddsrum
220407 Babs Lindman

Många verksamhetsdelar i arbete
• Boende
• Utrustning och tjänster
• Kontakt med civilsamhället
• Säkerhetsfrågor
• IT-frågor
• Kommunikation

• Skolgång
• SFI (om asyl)
• Ensamkommande barn
• Dagsersättning (nöd)
• Kultur

Vi följer även närliggande frågor
• Flyktingdjuren och rabies
• Vaccinering mot covid
• Utnyttjande av kvinnor och barn
• Arbetsmarknaden

Möten och avstämningar
Lägesbildsmöten fokus invasionen av Ukraina

• Övergripande frågor kring påverkan på kommunen, lägesbild och vara ett diskussionsforum
Möten med fokus på flyktingmottagande

• Flyktingsamordningsmöten inom kommunkoncernen; kommunens flyktingkoordinatörer Helena Roswall och Babs Lindman vad gäller övergripande samordning.
• Flyktingchefsnätet; övergripande samordning i LST regi
• Inköpsmöten för att säkerställa korrekta inköp kopplat till flyktingar som kommer från Sverige.
• Möten med civilsamhället/föreningar
Kommunikationsavstämningar

• Möten två gånger per vecka (tidigare en gång per dag) mellan Kommunikationsavdelningen och Säkerhetsenheten för avstämning om något behöver kommuniceras.
•

Kommunikationsavdelningen deltar i regionala kommunikationsforum.

Regionala och nationella forum om Ukrainakriget

• Säkerhetsenheten deltar.
Möten inom ordinarie organisation

• Hantering av mer operativ karaktär.

Intensiva insatser
• Mail 220310 från LST med begäran om lista på tillfälliga boenden till
MIG
• Mail 220318 från LST med ny begäran om lista på även mer
långsiktiga boenden till MIG
• Syfte: Att identifiera så många tillfälliga boendeplatser som möjligt

Nuläge inom kommunen

Beredskapen har trappats ner de senaste två veckorna.
Vi jobbar vidare men i ett mer inväntande läge för de flesta.
Vi är redo för att trappa upp när det finns ett behov.

Migrationsverkets etablering i Gävle
Boendet
• MIG i Gävle har för närvarande 80
flyktingar
• 48 flyktingar i onsdags 220330 och
30 flyktingar i torsdags 220331.
Civilsamhället
• Civilsamhället är på plats
• Folkuniversitetet bedriver
undervisning

Barnen
• Om kortare boende ska barnen inte
gå i skola
• Barnen har undervisning sker
genom att barnen är uppkopplade
till sina skolor i hemlandet

Flyktingströmmar; nuläge och framöver
Nuläge

Framöver

Europa
• 4,2 milj har flytt Ukraina.
• Polen tar emot flest.
• En stor mängd internflyktingar
• Ukraina ber befolkningen i östra delar
att förflytta sig.

Utvecklingen av kriget är avgörande
• Krigsbrotten i Butja kan bidra till att kriget förlängs

Sverige
• 26 628 har ansökt
• Registreringarna avtar

Förstahandsval
• Närliggande länder är förstahandsvalet. På längre
sikt kan det bli fråga om en fördelning. Även fria
att flytta runt.
• Privata boenden i Sverige; men kanske inte i flera
månader… eller år…

Vad händer framöver;
Regeringens plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt
skydd
Jämnare fördelning

• Alla kommuner ska bidra
• Nytt uppdrag till MIG om jämnare anskaffning av boenden i hela
landet; MIG får använda alla tillgängliga verktyg för detta.
• Migrationsverket ska kunna anvisa en kommun att ordna boende för
personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

Skyddsrum
Ansvar

Hitta till närmaste skyddsrum

• Beslutar om i vilken omfattning
vårt land ska ha skyddsrum;
Regeringen
• Ansvarar för tillsyn; Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
• Ansvarar för själva skyddsrummet:
Fastighetsägare

• https://www.msb.se/sv/amnesomr
aden/krisberedskap--civiltforsvar/befolkningsskydd/skyddsru
m/hitta-ditt-narmaste-skyddsrum/

EXTRA Plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd
Jämnare fördelning; fortsättning
Fördelningen ska avgöras av
a) kommunens storlek
b) arbetsmarknadsförutsättningar
c) det totala mottagandet av
nyanlända och
ensamkommande barn
d) samt hur många asylsökande
som redan vistas i kommunen.

Vid fördelningen ska hänsyn även tas
till
• hur många som bor i eget boende
• hur många som bor i
Migrationsverkets boenden
Även följande ska beaktas så långt som
är möjligt
• geografiskt läge i förhållande till
kommunikationer, samhällsservice
och skolor

EXTRA Plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd
Lagrådsremiss om ändringar i plan- och
bygglagen

• Slopade krav på bygglov och undantag
från vissa andra regler.
• Minskar administrationen för att få
fram tillfälliga bostäder snabbt.
• Möjliggör anpassning av lokaler till
bostäder utan en mängd krav.

Stöd till civilsamhällets arbete
• Civilsamhällets har en viktig roll
• 100 miljoner kronor till insatser
• Regeringsuppdrag till Myndigheten
för Ungdom- och civilsamhällesfrågor

EXTRA Plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd
Jämnare fördelning; fortsättning
Ta rimlig hänsyn till både
• behovet av god hushållning med
offentliga medel och
• behovet av att utöka
boendekapaciteten för att täcka ett
potentiellt väldigt stort behov av
boenden.

Ersättningar
Flyktingar
• För personer som bosätter sig som EBO i
områden med socioekonomiska utmaningar
utgår inte någon dagsersättning.
Kommunerna
• Ersättningsmodell för evakueringsboenden
som kommunerna ställt till förfogande
• Modellen innebär en schablonersättning per
plats med 10 000 kronor i engångsersättning,
samt en löpande dygnsersättning på 300
kronor oavsett om platsen används eller ej.

EXTRA Läsning för den intresserade….
Insatser på plan- och byggområdet
med anledning av invasionen av
Ukraina

Uppdrag från regeringen till MIG

• https://www.regeringen.se/495c2a
/contentassets/167d914e1a6b4d0a
• https://www.regeringen.se/495cb8
8b73db828d286ace/uppdrag-till/contentassets/1417f82378a94a88
migrationsverket-att-astadkomma9d011b4cf960ecf9/insatser-paen-jamn-fordelning-mellanplan--och-byggomradet-medkommuner-for-boenden-foranledning-av-invasionen-avskyddsbehovande-enligtukraina.pdf
massflyktsdirektivet.pdf
• Konsekvenser för kommunerna; se
sidan 16

EXTRA Läsning för den intresserade….
Pressträff 220331 angående Plan för kontrollerat mottagande och
tillfälligt skydd

• https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/plan-forkontrollerat-mottagande-och-tillfalligt-skydd/

