Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i Skåne län, datum:
2022-04-05

Övergripande lägesbild

• Migration: Frågan kring villkor för ersättning för boenden är fortfarande väldigt angelägen för
skånska kommuner.
• Ekonomi: ISF-stödet bedriver omvärldsbevakning och samlar in material och analyser.
• Cybersäkerhet: Länsstyrelsen Skåne undersöker möjligheten att stärka stödet till kommunerna.
• Social hållbarhet: Lyfts från flera kommuner att nyanlända som kom 2015-2016 anser sig ha fått
mindre stöd än de ukrainska flyktingar som kommer nu. Det pågår desinformation i sociala medier
som når dessa grupper. Risk för människohandel och sexuell exploatering utgör pågående
problemområden.
• Jordbruk: Skåne ansvarar för en stor andel av landets jordbruksprodukter, särskilt vad gäller
grönsaker och andra värmekrävande grödor. Priserna på insatsvaror såsom diesel, foder och
kvävegödsel ökade redan före krigsutbrottet men utgör fortsatt en utmaning. Elpriserna i södra
Sverige är dessutom särskilt höga och risken för fortsatt höga eller stigande priser är oroväckande för
sektorn. Reell risk för djurskyddsproblematik liknande det som sågs under torkan 2018.
De ekonomiska konsekvenserna för jordbrukssektorn bedöms snarare kulminera 2023 än i år.
De undantag som beslutats om på EU-nivå gällande odling av trädor utan förlorat stöd riskerar ha
kommit för sent för ett län som Skåne där odlingen redan är påbörjad/planerad för.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller
planerar

• Samverkan upprättad med representanter från civilsamhället med veckovisa möten, länsstyrelsen
sammankallar. Syftar till att dela information, komplettera den regionala behovsbilden, hitta former för
lösningar som kan hanteras i samverkan samt identifiera frågor som behöver lyftas in i den
myndighetsgemensamma regionala samverkan.
• Ett partsgemensamt frågor och svar-dokument är under framtagande i syfte att kunna bemöta frågor
från allmänheten, med särskilt fokus personer som tar emot flyktingar från Ukraina i sitt hem.
• Frågan om insatser efter vårdinsatser samt vad som gäller vid behov av rehab/hemsjukvård är fortsatt
aktuell men lyfts över från ISF-stöd till den etablerade samverkan Vårdsamverkan Skåne.

Godkänd av: Stabschef Ludwig Jägerfall

Endast öppen information

Behov av information, samverkan och
åtgärder

• Finns fortsatt behov av att tydlig information från Migrationsverket går ut till de
kommuner som ska ha evakueringsplatser tillgängliga gällande vilken typ av beredskap
som är tänkt.
• Statistiken från Migrationsverket har blivit bättre men kommunerna önskar även
uppdelning på boendeform, även att gruppen 85+ särredovisas.
• Malmö stad rapporterar följande behov:
- Beslut om hur sökande enligt massflyktsdirektivet ska folkbokföras eller på annat sätt
synliggöras för kommunerna.
- Förtydligande om kommunernas ansvar i processen på längre sikt.
• Beslut om att uppskjutning av införandet av arealövervakning (tänkt till 2023) samt
sänkt kontrollfrekvens för årets stödansökningar även i år (nu med anledning av Ukraina
istället för av pandemin) bör fattas av Jordbruksverket eftersom båda dessa åtgärder
annars riskerar att leda till försening av utbetalningarna av stöd, något som i ett pressat
läge skulle utgöra en stor konsekvens/konkurser för jordbrukare. (Länsstyrelsen har täta
samband med Jordbruksverket i linjeverksamhet men detta lyfts ändå för att påvisa
behovet av åtgärder nationellt och eventuellt för andra länsstyrelser i deras arbete med
dessa frågor).
• 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

• Utifrån rapporter från skånska ankomstkommuner konstateras återigen att kommunernas
egna bidrag med personal varierar. Det är framförallt frivilligorganisationer och
Migrationsverkets personal som sköter mottagandet i hamnarna. Kommunerna själva
uppger att det inte råder brist på kommunal personal utifrån hur de tolkar sitt uppdrag i
mottagandet. Dock efterfrågas fortsatt ökad och mer stadig närvaro av myndigheter såsom
Migrationsverket. Tillgången till mat, sanitet m.m. rapporteras fortfarande vara god och inga
problem med att ordna övernattning rapporteras.

Endast öppen information

Samlad bedömning
Liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
Grundläggande värden (demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Liv och hälsa: Inga märkbara hälsoeffekter på befolkningen i länet till följd av mottagande av människor från
Ukraina. Dock pågår ett arbete inom hälso- och sjukvården med att säkra vårdtillgången för nyanlända. Detta
arbete försvåras av bristande statistik samt fortsatta vårdskulder.
Samhällets funktionalitet: Energi och drivmedelspriserna, livsmedelsförsörjning kan medföra allmänt ökat
tryck på samhällets funktionalitet.
Grundläggande värden:
Miljö och ekonomiska värden: Ökad risk för brist på fällningskemikalier för rening av avloppsvatten. Energioch drivmedelspriser påverkar diverse olika branscher samt privatpersoner.
Nationell suveränitet: Uppgift saknas.
Förtroende: Påverkan på förtroende beroende på hur vi klarar av att hantera migrationsfrågan, detta
inkluderar förmågan att ge stöd och vägledning till privatpersoner som tagit emot flyktingar på eget bevåg.

Miljö och ekonomiska värden
Nationell suveränitet

Förtroende

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

