Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i Västmanlands län,
datum: 220621

Övergripande lägesbild

• Den 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.
• I länet 14/6 finns 1047 skyddssökande (7/6:1095). 35 procent är under 16 år.
• Av de skyddssökande 14/6 bor 35 procent i eget boende och 65 procent på
anläggningsboende. I länet finns 8 barn i ålder 6-18 år utan vårdnadshavare.
• 120 skyddssökande enligt massflyktsdirektivet har under maj månad skrivits ut från
Västmanland och Dalarna av Migrationsverket, pga av återflytt till Ukraina.
• Inga rapporter om avvikelser rörande cybersäkerhet. Bedömningen är att det finns risk
för ett mörkertal inom näringslivet.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört & planerar

Genomfört
• Analys- och beredningsmöten med länets beredskaps-samordnare. Sista avtalade
mötet genomfört 21 juni.
• Utvärdering av stabsarbetet under våren internt på myndigheten.
• Fördelningstal inrapporterade. Dialogmöten mellan Länsstyrelsen, Migrationsverket
och länets kommuner om fördelningstal och bestämmelser efter 1 juli.
• Genomfört jobbmässa med samverkandeaktörer i länet. 500 ukrainska flyktingar
besökte evenemanget som hölls v 23.
• Länsstyrelsen har bjudit in aktörer i länet för att spela på omfall med anledning av den
säkerhetspolitiska krisen i Europa. Fyra tillfällen har genomförts. Ett ytterligare tillfälle
ska hållas med myndighetens ledningsgrupp.
Planerat
• Samverkan med Västerås, som del av arbetet med beredskap i länet, för att
omhänderta erfarenheterna från deras upprättandet av en mottagningsplats för
skyddssökande.

Godkänd av: Åsa Halldorf, tf länsråd

Endast öppen information

Behov av information, samverkan och åtgärder

Informationsbehov
- Med anledning av nya regler efter 1 juli: Om en person vill resa hem på besök till
Ukraina (exempelvis för att besöka familj, besiktiga egendom, utreda möjlighet
till återflytt) och därefter återvända till Sverige är regelverket oklart: Personen
ska anmäla det till Migrationsverket och under bortavaron utgår ingen
dagersättning, men det är oklart vad som händer med boendet. Särskilt oklart i
dagsläget då kommunerna snart tar över ansvaret för boendet.
- Det finns också oklarheter vad som gäller för boende ifråga om
ansvarsfördelning mellan kommun och migrationsverket om en person har
särskilda behov pga exempelvis sjukdomsbild eller funktionsvariation.
Samverkansbehov
Behov av åtgärder
-

Kommunspecifikt

• 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.
• Köping erbjuder skyddssökande från Ukraina med sjukvårdsutbildning svenska
för akademiker (SFA) för att de snabbare ska kunna komma i arbete.

Endast öppen information
Särskild lägesrapportering utbildningsfrågor
1. Hur har ni tagit in information från era
kommuner?

Inget nytt att rapportera.

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

Inget nytt att rapportera.

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

Inget nytt att rapportera.

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

Inget nytt att rapportera.

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

Inget nytt att rapportera.

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

Inget nytt att rapportera.

Endast öppen information

Samlad bedömning
Liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
Grundläggande värden

(demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Miljö och ekonomiska värden
Nationell suveränitet

Förtroende

Viss påverkan på Samhällets funktionalitet finns då flyktingmottagande
innebär en förhöjd belastning för dem som arbetar med integration i
kommuner och på myndigheter, då de nu hanterar flyktingsituationen. Den
säkerhetspolitiska krisen innebär 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 dock samtliga områden utan påverkan.

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

