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Hej!
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Migrationsverket och länsstyrelserna har
tillsammans tagit fram ett informationsmaterial som riktar sig till människor som har flytt från
kriget i Ukraina. Syftet är att hjälpa målgruppen att
1. ansöka om skydd i Sverige hos Migrationsverket, enligt massflyktdirektivet
2. hitta samlad information om det svenska samhället.
Materialet finns tillgängligt på flera språk och i olika format på MSB:s webbplats.



Informationsmaterialet har en QR-kod som leder till Migrationsverkets webbplats där man
kan ansöka om skydd via en e-tjänst.
Det hänvisar också till länsstyrelsernas gemensamma webbplats, Informationsverige.se,
där finns samlad information om Sverige på flera språk. Sidan som riktar sig till människor
från Ukraina är finns på ukrainska, ryska, engelska och svenska.

MSB och Trafikverket ansvarar för kontakter med transportsektorn om kanaler för synlighet
Informationsmaterialet är primärt framtaget för att berörda myndigheter och aktörer inom
transportsektorn ska kunna använda det i form av affischer, på digitala informationstavlor och som
flygblad vid platser där människor passerar gränsen till Sverige. Det kan handla om färje- och
bussterminaler, tågstationer och flygplatser. Det kan också användas på färjor, tåg, bussar och
flygplan till Sverige.
Polisen, Tullverket och Migrationsverket delar ut flygblad
Polisen, Tullverket och Migrationsverket har meddelat att deras medarbetare, primärt vid
gränsövergångar, avser att sätta upp affischer och dela ut flygblad.
Så kan din organisation bidra
Möter din organisation människor som har flytt från Ukraina så får ni gärna sätta upp till exempel
affischer om var de kan hitta den samlade informationen från svenska myndigheter på flera språk.
Använd då materialet på MSB:s webbplats. Tipsa gärna andra aktörer som kan vara intresserade.
Det går även bra att använda det informationsmaterial som finns framtaget om
Informationsverige.se för att ukrainare och andra människor som är nya i Sverige ska hitta in på
webbplatsen. En webbsida som är också bra att känna till och tipsa om i sammanhanget är
Migrationsverkets samlade information om vad som gäller för personer som flytt kriget i Ukraina.
Önskemål om ändringar på Informationsverige.se
Kontakta gärna redaktionen för Informationsverige.se om innehållet på Ukraina-sidan behöver
uppdateras: info@informationsverige.se
Vänliga hälsningar,
Migrationsverket, Länsstyrelsernas nationella samordningskansli, MSB
Kontaktperson MSB
Dan Eriksson (dan.eriksson@msb.se) eller Liselotte Jansson (Liselotte.Jansson@msb.se )

