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Övergripande lägesbild

• Migration: Frågan om att alla kommuner inte kan ha ständig beredskap diskuteras. Det tar väldigt
mycket resurser framför allt för de mindre kommunerna. Boendefrågan är fortsatt central både utifrån
planeringsförutsättningar för stödinsatser, men också utifrån frågan om privatpersoner som erbjuder
bostad. Skånes Stadsmission och Rädda Barnen har nationellt ingått ett samarbete med AirBnBs
satsning Trygg start i Sverige (https://www.tryggstartisverige.se/) som förmedlar temporärt boende
och stöd för flyktingar hos privatpersoner under den första tiden i Sverige och gör kontroller av de
personer som erbjuder sin hjälp. Kan eventuellt vara ett möjligt sätt att bemöta frågan om
privatpersoner som erbjuder plats i privatbostad, men det är i uppstart och det återstår att se hur det
kommer att fungera.
• Ekonomi: ISF-stödet bedriver omvärldsbevakning och samlar in material och analyser.
• Cybersäkerhet: Länsstyrelsen Skåne undersöker möjligheten 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: Som föregående vecka, oro över jordbrukets långsiktiga fortlevnad.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller
planerar

• Ett samverkansmöte mellan Länsstyrelsen och civilsamhällesaktörer inom ramen för ISF Migration har
genomförts. Tydlig information riktat mot allmänheten är viktigt, särskilt kopplat till frågan om att
erbjuda privat boende. Länsstyrelsen kommer att ta fram ett underlag för detta, samverkansparterna
har möjlighet att inkomma med underlag till Länsstyrelsen Skåne.
• Majoriteten av inkomna frågor till staben är fortsatt relaterade till migration. Under vecka 12 har
särskilt fokus legat på frågor relaterade till regeringsuppdraget om inventering av tillfälliga
boendeplatser. Staben har deltagit i erfarenhetsutbyte med övriga län och samordningskansliet.
• Alla skånska kommuner är inbjudna till nytt möte den 5 april för fortsatt diskussion om kommunala
ankomstboenden och enkla förläggningar inom ramen för bygglovshandläggarnätverket.
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Endast öppen information

Behov av information, samverkan och
åtgärder

• Civilsamhällesorganisationerna behöver finansiering för alla de insatser som nu görs
och för att kunna agera snabbt på behoven.
• En försvårande förutsättning i arbetet för civilsamhällets aktörer är hur olika kommuner
förhåller sig olika till sitt ansvar i den uppkomna situationen.

Kommunspecifikt

• Situationen vid vissa ankomstkommuner är relativt ansträngd. Kommunernas arbete med
mottagande och ankomst skiljer sig åt. Samordning utförs av kommunal personal på vissa
platser, formellt uppdrag samt ersättning efterfrågas.
Sammantaget är det dock tydligt att mottagandearbetet är beroende av
frivilligorganisationer såsom Röda Korset enligt de rapporter Länsstyrelsen Skåne har fått in
från kommunerna under v. 12. Utökad och mer stabil närvaro av både frivilligorganisationer
men också från myndigheter såsom Migrationsverket m.fl. efterfrågas eftersom kompetens
och personalresurser annars saknas vid ankomstplatserna. Det finns även efterfrågan om
Jordbruksverkets närvaro, med anledning av ansvarsuppdelningen mellan dem och
Tullverket.
Behov av tolkar finns vid ankomst och boenden, nyanlända har frågor kring arbete,
skolgång, sjukvård, boende och försörjning.
Vad gäller tillgängligheten av övriga resurser är läget mer stabilt. Kommunerna meddelar att
mat, dusch, förvaring, medicinsk kompetens och trygghetsskapande åtgärder finns att tillgå,
givet medverkan av frivilligorganisationer.
Det rapporteras även att privata bussresor från ankomstkommuner tilltar och att
osäkerheter råder kring var resenärerna hamnar.

