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Övergripande lägesbild

Kortfattad beskrivning och bedömning av läget i länet, med fokus på Migration
förändringar sedan föregående rapportering, avseende till exempel - Kommunerna börjar förbereda sig för kommande
samhällsviktig verksamhet, migration, cybersäkerhet med mera.
lagändringar som kommer att innebära att personer från

Ukraina som fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet
ska kunna anvisas en kommun för boende, i syfte att
åstadkomma en jämnare fördelning över landet. I Skåne har
förslaget gått på remiss till bland annat Länsstyrelsen Skåne,
Region Skåne, Malmö stad, Staffanstorps kommun och Östra
Göinge kommun.

Åtgärder

- Uppgifter om att de personer som nu kommer till Sverige
för att söka skydd enligt massflyktdirektivet är mer
påverkade av situationen i hemlandet och i större behov av
stöd efter ankomst.

Har länsstyrelsen genomfört några nya åtgärder sedan senaste
rapporteringen?

Behov av information, samverkan och åtgärder

Finns det några nya behov som uppkommit sedan senaste
lägesbilden?

Samlad bedömning

Behov av mer samverkan med Migrationsverket angående
LMA-ersättning då oklarheter kvarstår på vissa håll i länet.
Någon kommun upplever att målgruppen får information av
Migrationsverket att söka ersättning hos kommunerna
medan Migrationsverket centralt går ut med att
kommunerna inte ska betala ut ersättning utan att
Migrationsverket står för detta.
Statlig ersättning till de kommunerna som rapporterat in
evakueringsboenden efter tidsfristen gått ut måste lösas och
kräver förtydliganden. Det är tydligt vad gäller de
evakueringsboendes som anmäldes initialt till
Migrationsverket, men inte vad gäller evakueringsboende
som inrapporterades efter det, i samband med
länsstyrelsens inventering baserat på regeringsuppdraget.
Finns behov av ett samlat besked vad gäller ersättning för
evakueringsboenden som inrapporterats efter tiden för
Migrationsverkets hemställan gått ut, men som ändå
iordningsställts av kommunerna.

Har ni gjort en förändrad bedömning av påverkan på skyddsvärdena
sedan senaste lägesbilden? Om ja, beskriv på vilket sätt.
o Liv och hälsa
o Samhällets funktionalitet
o Grundläggande värden
o Miljö och ekonomiska värden
o Nationell suveränitet
o Förtroende

Övrigt

Finns det något annat som ni vill rapportera?

Oförändrat.

