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Nationell samverkanskonferens om flyktingsituationen med 

anledning av kriget i Ukraina, 2022-05-05 

1. Inledning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap välkomnar till dagens konferens. Syftet 

med konferensen är att möjliggöra effektiv samverkan och informationsdelning kopplat till 

flyktingsituationen.  

 

2. Rapportering från aktörer 

Migrationsverket 

 Totalt har cirka 35 700 ukrainska medborgare sökt skydd i Sverige. 

Antalet personer som lämnar Ukraina fortsätter att ligga på en lägre nivå jämfört 

med tidigare faser av konflikten. Grannländerna är fortsatt stora mottagare, 

särskilt Polen. Totalt har ca 5,6 miljoner gränspassager från Ukraina registrerats 

sedan konfliktens start. Polska myndigheter uppskattar att cirka 2 miljoner 

ukrainare som flytt undan kriget befinner sig i landet. Fler än en miljon personer 

har beviljats tillfälligt skydd i Polen. En mycket stor andel av de som anlänt är 

kvinnor och barn. 

 

 Under veckan har antalet sökande legat på samma nivå som tidigare veckor i april, 

drygt 1300 sökande per vecka. I nuläget tyder inget på en ökning avseende antalet 

ankomster eller sökanden de närmaste dagarna. Under förra veckan uppdaterade 

Migrationsverket prognosen för antalet ankomna ukrainska flyktingar till 76 000 

till årsslutet, istället för halvårsskiftet.  

 

 Migrationsverket har inga direkta köer till våra ansökningscenter och personer 

som söker skydd genomgår registrering samma dag som de söker. 

 

 För närvarande finns det 22 900 boendeplatser. Av dessa är 2 800 

evakueringsplatser där kommuner bistår Migrationsverket. Beläggningsgraden är 

75% och situationen bedöms som stabil. 

 

 Migrationsverkets lägesbild publiceras i WIS under samarbetsytan ”nationell 

samordning migration” varje onsdag.  
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Länsstyrelsernas samordningskansli Ukraina 

 Länsstyrelserna har haft dialog med kommuner om fördelningstalen på 
kommunnivå och 9 län har hittills gjort justeringar.  

  

 I veckans lägesbild rapporteras det att:  
 

- Kommuner och länsstyrelser arbetar fortsatt med flyktingsituationen. 
Det rapporteras från flera län att man har minskade behov av 
samverkan och att frågorna hanteras inom ordinarie verksamhet med 
hänvisning till händelsens utveckling. 

- Det rapporteras också att kommunerna fortsatt har ett stort behov av 
information från Migrationsverket om rådande situation, särskilt 
rörande hur arbetet med boenden ska se ut fram till eventuell ny 
lagstiftning är på plats samt frågor om ersättning kopplat till det. 

- Det finns fortfarande ett stort engagemang från allmänheten och 
civilsamhället att hjälpa dem som flytt från Ukraina. 

- Det rapporteras att ukrainska barn som kommer till Sverige har ett 
större vårdbehov än väntat. 

- Många kommuner rapporterar att man har påbörjat skol- och 
förskoleverksamhet för skyddsbehövande från Ukraina. 

Polismyndigheten/Gränspolisen 

Siffror på ankomster mattats av. Polisen följer läget men ser ingen markant förändring på 

kort sikt. 

Särskilda händelsen ligger i viloläge och samverkan sker i linjeorganisationen.  

3. Avslutning (MSB) 
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Inbjudna aktörer 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsmiljöverket  

Barnombudsmannen 

Boverket 

Civilförsvarsförbundet 

E-hälsomyndigheten 

Energimyndigheten  

Finansinspektionen 

samarbetskommitté 

FMV 

Folkhälsomyndigheten 

Fortifikationsverket 

FOS - Frivilliga försvarsorganisationers  

Försvarsmakten 

Försäkringskassan  

Inera 

Jernhusen 

Jordbruksverket 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kriminalvården 

Kustbevakningen 

Lantmäteriet 

Livsmedelsverket  

Luftfartsverket (LFV) 

Läkemedelsverket  

Migrationsverket 

MSB  

Myndigheten för ungdoms- och  

civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för psykologiskt försvar 

Pensionsmyndigheten 

Polismyndigheten  

Post- och telestyrelsen 

Riksbanken 

Riksgäldskontoret  

SCB 

Sjöfartsverket 

Skatteverket 

Skolinspektionen 

Skolverket  

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Socialstyrelsen  

SOS Alarm 

Statens veterinärmedicinska anstalt  

Statens Fastighetsverk 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Svenska institutet 

Svenska kraftnät 

Svenska Röda Korset  

Sveriges Kommuner och Regioner  

Sveriges Radios sändningsledning 

Swedavia  

Säkerhetspolisen 

Trafikverket  

Transportstyrelsen  

Tullverket  
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Utrikesdepartementet (KC) 

Valmyndigheten 

1177 Vårdguiden  

Länsstyrelsen Blekinge län 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Länsstyrelsen Jönköpings län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen Skåne  

Länsstyrelsen Stockholms län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län  

Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen Västerbotten  

Länsstyrelsen Västernorrland  

Länsstyrelsen Västmanlands län  

Länsstyrelsen Västra Götalands län  

Länsstyrelsen Örebro län  

Länsstyrelsen Östergötland 

SST- Myndigheten för statligt stöd till 

trossamfunden 

 

 

 


