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Övergripande lägesbild

• Migration: Hårt tryck på ankomstkommunerna, samverkan med dessa hanteras i ett särskilt spår inom
länet för att snabbt fånga upp utmaningar och samverkansbehov.
• Ekonomi: Nya gränskontroller riskerar att påverka regionen negativt.
• Cybersäkerhet: Länsstyrelsen Skåne ser över sin kompetens i frågor kring cybersäkerhet och
undersöker möjligheten att upphandla konsultbyrå för att stärka stödet till kommunerna.
• Social hållbarhet: Sammantaget har kommunerna bedömt att de är bättre rustade än 2015 och att de
överlag har bättre vägar för samarbete.
• Jordbruk: På det stora hela är situationen kring gödning och utsäde för säsong 2022 tillfredsställande.
Stora jordbruk har även kunnat bunkra diesel. Det är framför allt mindre jordbruk som är mer utsatta,
de har inte i samma utsträckning kunnat köpa in gödsel och diesel i förväg. Framför allt är frågan om
diesel viktig. Det är svårt att ange hur många jordbruk som är utsatta, men det bedöms vara tillräckligt
många för att behöva uppmärksammas då Skåne har många jordbruk.
Oro över införsel av djur och risk för smitta. Ny situation jämfört med 2015 att många har med sig
djur. Tullverket kontrollerar vid ankomst och därefter har Jordbruksverket ansvaret. Oklart hur detta
kommer att fungera i praktiken.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller
planerar

• Staben har förberett ett underlag kring förstärkningsresurser från frivilliga försvarsorganisationer om
Migrationsverket kommer med en konkret förfrågan till Länsstyrelsen om bemanningsstöd till
ankomstkommunerna. Det finns etablerade kontaktvägar mellan Länsstyrelsen och
frivilligorganisationer som kan aktiveras när behovet är förtydligat. Vid en konkret förfrågan ska
arbetsgivaransvar, ersättning, omfattning, informationskanaler, m.m. klargöras.
• Länsstyrelsen Skåne har utökat miljöövervakning i Skåne i form av strålningsmätning till var tredje
månad (normalt sker detta var sjunde månad).
• Vaccinationer av människor som kommer från Ukraina: Region Skåne arbetar aktivt med frågan och
precis som under övriga faser av pandemin behövs en vägledning. En partsgemensam arbetsgrupp är
under uppstart och Länsstyrelsen Skåne kommer att involveras i arbetet på liknande vis som i det
ordinarie vaccinationsarbetet.

Endast öppen information

Behov av information, samverkan och åtgärder

• Nationellt samverkansbehov vad gäller aktörer som bistår med flyktingtransporter.
Särskilt lyfts vikten av att registrera nyanlända hos Migrationsverket innan de utplaceras
ute i kommuner som saknar registreringsmöjligheter. Därtill lyfts att denna typ av insatser
leder till att kommunernas uppgifter om tillgängliga boende- och evakueringsplatser som
lämnats till Länsstyrelsen riskerar att bli inaktuell.
• Behov av nationell samordning av civilsamhället - i syfte att fånga upp goda krafter,
säkerställa att korrekt information sprids, rikta resurser till de behov som finns och avlasta
kommunerna.
• Frågan om statlig ersättning till kommunerna för tillhandahållna evakueringsboenden
måste lösas och kräver förtydliganden, exv. vilken information kommer krävas för att
kommunerna ska kunna återsöka sina kostnader.
• Sjukvården har i dagsläget inte möjlighet att följa en patient med fortsatt vårdbehov om
patienten flyttar utanför sjukvårdens område. Kräver förmodligen lagändring.
• Region Skåne är i behov av specifik information, såsom placering av evakueringsboenden,
för att kunna genomföra hälsoundersökningar och för att ha helhetsbild av patientmängd
inom sitt ansvarsområde.

Kommunspecifikt

• Polis och gränspolis behöver vara på plats och säkra landets gränser och säkerheten. Brister
kring detta påtalas av några ankomstkommuner.
• Många frågor kring implementering av massflyktsdirektivet och vad det kommer innebära
för kommunerna.
• Kommunerna efterfrågar statistik uppdelad på kommunnivå som uppdateras löpande.
Viktigt att denna tydligt visar boendefördelning (ABO/EBO/Evakueringsboenden), även
registrerade enl. massflyktsdirektivet/asylsökande.
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