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Övergripande lägesbild

• Övergripande påverkan av den säkerhetspolitiska krisen och flyktingmottagandet är
fortsatt låg i länet.
• Länsstyrelsen hanterar den säkerhetspolitiska krisen i särskild arbetsgrupp.
• Fortsatt få skyddssökande anländer till Västmanland. Statistik från Migrationsverket
visar att antalet skyddsökande från Ukraina som befinner sig i länet successivt har
minskat sedan i slutet av maj. I länet finns per 1 augusti totalt 960 ukrainare som är
inskrivna hos Migrationsverket, varav 934 enligt Massflyktsdirektivet (19/7:1003 och
28/6: 1 068). Av dessa är 345 under 18 år. Antalet ensamkommande barn i länet var 8
12/7, inga nyare uppgifter är tillgängliga. Av de skyddssökande bor knappt 41 procent i
eget boende (1/8).
• Inga rapporter om avvikelser rörande cybersäkerhet. Bedömningen är att det finns risk
för ett mörkertal inom näringslivet.
• Sedan i juni ökar antalet fall av covid-19 i länet. Smittspridningen utgör i nuläget ingen
stor belastning på vården, men påverkan har märks genom sjukfrånvaro bland
personal i regionens och kommunernas verksamheter samt konstaterade fall hos vård/omsorgstagare. Av tagna prover (vård- och omsorgspersonal samt vård- och
omsorgstagare testas) är andelen positiva provsvar mellan 25 och 30 procent vilket är
en indikation på relativt hög smittspridning i samhället.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört & planerar
Genomfört
• Utvärdering av stabsarbetet under våren internt på myndigheten.
Planerat
-

Godkänd av: tf vik Länsråd Maria Ek

Endast öppen information

Behov av information, samverkan och åtgärder
Informationsbehov
Samverkansbehov
Behov av åtgärder
-

Kommunspecifikt

• En kommun rapporterar att en utmaning med att planera för ukrainska barns
skolgång ht 22 är att många barn kan komma att flyttas från kommunen pga stor
skillnad mellan antalet skyddsökande som kommit dit och det fördelningstal som
Migrationsverket beslutat om. (1/8)
• Västerås stad har beredskap att med mycket kort varsel öppna ett
mottagningsboende om flyktingsituationen skulle kräva det.
• En kommun tillhandahåller lokaler för sommaraktiviteter för ukrainska
skyddssökande i gruppens egen regi och genomförande.
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Särskild lägesrapportering utbildningsfrågor
1. Hur har ni tagit in information från era
kommuner?

Precis som i våras har Länsstyrelsen skickat frågor per mejl till kommunernas förvaltningschefer
och skolledare inom större friskolor.

2. Hur stor andel av kommunerna i ert län har
lämnat information?

Fem av tio.

3. Har ni någon uppfattning om huruvida det är
många barn i kommunerna som ännu inte valt att
börja skolan?

Den samlade bilden av rapporterande kommuners svar är att de flesta barn antingen är inskrivna
vid svensk skola eller har under våren följt ukrainsk undervisning på distans.

4. Genomförs några särskilda insatser för att få
fler barn att börja skolan?

Pågående informationsinsatser precis som vid vårterminens slut, där behov finns. Man följer rutiner
som respektive kommun etablerade under våren. Inga rapporter om nya insatser, beslut om nya
insatser kan dock tas efter läsårsstarten i augusti.

5. Hur ser det ut med tillgång till relevant
personal? (ukrainsk- respektive rysktalande för
modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål)? Söker ni aktivt sådan personal?

Rapporterande kommuner uppger att behovet är täckt när det gäller personal för
modermålundervisning och studiehandledning. En kommun saknar elevunderlag för rekrytering av
rysktalande personal. Rekrytering har under våren skett inom verksamheter och genom
rekryteringsannonser.

6. Vilka särskilda utmaningar ser ni just nu rörande
att erbjuda skolgång till ukrainska barn i Sverige?

Kommunerna anger följande som utmanande:
• Svår avvägningar mellan att samla de ukrainska eleverna på en/några skolor, eller att sprida ut
dem.
• Om en ny våg av skyddssökande kommer till Sverige blir tillgång till personal för
studiehandledning, modersmål samt lärare i Svenska som andraspråk en utmaning.
• Erbjuda skolgång till barn med särskilda behov, där dokumentation från hemlandet saknas.
• Svårighet att anpassa verksamheten iom att skyddssökande kan komma att förflyttas i enlighet
med Migrationsverkets fördelningstal. En kommun har tex 80 skyddsökande (alla åldrar),
fördelningstalet är 12.
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Samlad bedömning
Liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
Grundläggande värden

(demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Miljö och ekonomiska värden
Nationell suveränitet

Förtroende

Samhällets funktionalitet kan få viss påverkan då flyktingmottagande kan
innebära en förhöjd belastning för dem som arbetar med integration i
kommuner och på myndigheter. Den säkerhetspolitiska krisen kan medföra
en förhöjd belastning för dem som arbetar med beredskap och civilt försvar.
Det finns möjlig risk för påverkan på Grundläggande värden och Miljö och
ekonomiska värden.
Sammantaget är samtliga områden utan påverkan.
Bedömningsskala:
Grå: Uppgift saknas.
Grön: Ingen påverkan.
Gul: Måttlig påverkan.
Orange: Betydande påverkan.
Röd: Allvarlig påverkan.
Mörkröd: Kritisk påverkan.

