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Övergripande lägesbild

• Migration: Fortsatt lång handläggningstid för LMA-ersättning, men även information om att personer
som beviljats ersättning har svårt att försörja sig. Både kommuner och civila organisationer har fått gå
in och stötta skyddsbehövande från Ukraina med medel.
• Regionen uppger att barn som kommer som skyddsbehövande från Ukraina kan vara i behov av mer
vård än tidigare förväntningar. Det finns uppgifter om att barn har varit med om trauma i hemlandet
även innan kriget. Barn som kommer från Ukraina har generellt en lägre vaccinationstäckning av kända
barnsjukdomar och därför ses en risk för till exempel mässlingsutbrott.
• Ensamkommande barn och utbildningsverksamhet: Rapporteringsstruktur för kommunerna vg EKB
och utbildningsverksamhet är upprättad. Inför denna rapportering hann endast ett fåtal kommuner
rapportera in läget - inget avvikande har inkommit utan det rapporteras om god kapacitet. Lunds
kommun rapporterar att vissa yngre barn har erbjudits skolgång men valt att avvakta, samt ett fåtal
gymnasieelever som istället fortsätter med sin ukrainska utbildning digitalt. Utmaningarna för de
rapporterande kommunerna utgörs snarare av spruckna EBO:n och tillgängligheten till
Migrationsverket än skolans kapacitet.
• Social hållbarhet: Regelbunden samverkan inom social hållbarhet skalas ner till var tredje vecka tills
vidare eftersom det för tillfället inte finns något nytt att rapportera på veckobasis. Kommunerna är väl
förberedda kring mottagandet och det är inte den belastning som man först trodde skulle bli aktuell.
Det finns heller inga konkreta ökningar av exempelvis prostitution, människohandel eller tendenser till
social oro.
• Jordbruk: Relativt oförändrat läge. Det finns fortsatt en stor oro bland lantbrukare kring hur man ska
hantera alla prisökningar men de försöker att minimera påverkan genom strikt planering. En
isoleringsanläggning för djur är upphandlad och satt i bruk i Skåne men fler kan komma att behövas.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller
planerar
• Länsstyrelsen Skånes krisledningsorganisation med anledning av invasionen av Ukraina tillämpar
sedan den 11 april stabsläge 1 av 4 och har under föregående veckor kontinuerligt minskat
bemanningen i staben på grund av grönt läge.
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Endast öppen information

Behov av information, samverkan och
åtgärder

• Behov av fortsatt löpande information kring tillgången på Adblue och liknande märken.
En eventuell brist på Nox-reducerande ämnen påverkar specifikt Skåne som har flera
förbränningsanläggningar. Önskar med andra ord att MSB:s nationella arbetsgrupp
fortsätter arbeta aktivt med frågan.
• Fortsatt finns flera oklarheter kring kommunernas ansvar i boendefrågan fram tills ny
lagstiftning eventuellt träder i kraft. Många detaljer kopplat till förslag på ny lagstiftning
är oklara.

Kommunspecifikt

• Kommuner upplever att skyddsbehövande från Ukraina får felaktig information från ideell
sektor angående deras status och rättigheter i Sverige. Möjligtvis utgår civilsamhället från
det regelverk som gäller för andra asylsökande. Exempelvis informeras om barnbidrag till
nyanlända med barn från Ukraina, trots att detta inte är en aktuell förmån för en person
som får tillfälligt uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv (eftersom man inte
folkbokförs). Konsekvens: Merarbete för kommunerna som får lägga ner mycket tid på att
ge korrekt information till skyddsbehövande.
• Även skånska kommuner rapporterar om problematiken med långa handläggningstider för
samordningsnummer. Även om samordningsnummer tekniskt sett inte behövs för
anställning rapporteras om att risken ändå är stor för att ukrainare kommer att få svårt att
få en säsongsanställning i praktiken. Detta påverkar även möjligheten att få egna
hyreskontrakt.

Endast öppen information

Samlad bedömning
Liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
Grundläggande värden (demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Liv och hälsa: Regionen uppger att barn som kommer som skyddsbehövande från Ukraina kan vara i behov
av mer vård än tidigare förväntningar. Det finns uppgifter om att barn har varit med om trauma i hemlandet
även innan kriget. Barn som kommer från Ukraina har generellt en lägre vaccinationstäckning av kända
barnsjukdomar och därför ses en risk för till exempel mässlingsutbrott. (2022-04-27)
Samhällets funktionalitet: Energi och drivmedelspriserna, livsmedelsförsörjning kan medföra allmänt ökat
tryck på samhällets funktionalitet.
Grundläggande värden:
Miljö och ekonomiska värden: Ökad risk för brist på fällningskemikalier för rening av avloppsvatten. Energioch drivmedelspriser påverkar diverse olika branscher samt privatpersoner.
Nationell suveränitet: Uppgift saknas.
Förtroende: Påverkan på förtroende beroende på hur vi klarar av att hantera migrationsfrågan, detta
inkluderar förmågan att ge stöd och vägledning till privatpersoner som tagit emot flyktingar på eget bevåg.

Miljö och ekonomiska värden
Nationell suveränitet

Förtroende

Bedömningsskala:
Grå: Uppgift saknas.
Grön: Ingen påverkan.
Gul: Måttlig påverkan.
Orange: Betydande påverkan.
Röd: Allvarlig påverkan.
Mörkröd: Kritisk påverkan.

