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Minnesanteckningar  

Informations- och dialogmöte med anledning av Rysslands invasionskrig i Ukraina.  

 
Möte via Zoom fredagen den 13 maj kl. 11.00 - 12.00.  

 

Dagordning 
 
1. Kort inledning  

2. Migrationsverket föredrar information om nuläget  

3. Frågeställningar:  

•  Vilka aktiviteter kopplat till boendefrågan är mest aktuella i er organisation?  

•  Vilka frågor ser ni som viktigast för det offentliga att besvara i förhållande till 

boendeperspektivet?  

4. Mötets avslutande  

 

MUCF inleder mötet och informerar om den informations- och dialogplattform som 

initieras av myndigheten i samarbete med andra offentliga aktörer. Syftet för mötet är att 

utbyta information och påbörja dialog i arbetet med flyktingsituationen. Tema för detta 

möte är boendefrågor. Inför mötet har inbjudna civilsamhällesaktörer fått frågor att 

förbereda sig på i förhand.  

Migrationsverket föredrar information om nuläget i mottagandet. Antalet asylansökningar 

som har inkommit har med tidpunkten från och med den 24 februari 2022 minskat. 

Migrationsverket föredrar även information om arbete och förberedelser för mottagande i 

och med att en ny lagstiftning beslutas.  

 

Bilagor 

B1. Presentation av nuläget i mottagande, Migrationsverket.  
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Frågeställningar  
 
• Vilka aktiviteter kopplat till boendefrågan är mest aktuella i er organisation?  

• Vilka frågor ser ni som viktigast för det offentliga att besvara i förhållande till 

boendeperspektivet?  

 
IOGT-NTO  

IOGT-NTO har flera fastigheter tillgängliga för mottagande av asylsökande och har haft 

en dialog med ett antal kommuner. Just nu väntar organisationen på att se hur 

(boende)systemet ska funka. IOGT-NTO deltog även i ett upphandlingsförfarande 

tidigare under våren som upphörde.  

Det finns många behov hos de som kommer men vars behovs inte ryms inom ramen för 

det som det offentliga kan biträda med. Här skulle man försöka hitta en modell för hur 

man kan jobba med civilsamhället, inte bara i boendefrågan. IOGT-NTO organisationer 

och andra organisationer har försökt komma in för att genomföra verksamheter på 

evakueringsboenden, men har inte alltid fått göra det.  

IOGT-NTO vill också påminna om att trauman som flyktingar kommer med, ofta leder 

till missbruk. Det offentliga behöver vara redo för det. IOGT-NTO kommer för sin del 

göra vad de kan för att stödja. 

 

Funktionsrätt Sverige 

Funktionsrätt Sverige är inte ute i det akuta mottagande just nu. Deras medlemmar är 

också riksförbund. Men de blir ofta kontaktade av andra organisationer och 

privatpersoner.  

Funkibator, med säte i Växjö, har engagerat sig i mottagnings- och boendefrågor. I denna 

verksamhet finns uppbyggd kunskap om människor med rörelsenedsättningar. 

Det lyfts att det finns brist på fysiskt tillgängliga boenden för personer med 

funktionsnedsättning. När många människor kommer samtidigt så finns det ofta grupper 

av människor (med funktionsnedsättning) som inte alltid tänks på.  

De boenden som står till förfogande är inte alltid anpassade efter individens situation 

(funktionsnedsättning). Detta beror på att man inte fångar upp vad för behov som finns.  

Registrering av asylsökande som görs via Migrationsverket kommenterades. Redan där 

kunde man fånga upp om en person har särskilda behov, för att undvika en situation där 

personer behöver flytta runt – eller få ett otillgängligt boende som inte alls fungerar. Idag 

saknas möjlighet att registrera att man kommer med särskilda behov.   
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Personer som har behov av akut vård lyftes fram som exempel där man oftast får 

transport direkt från gränsen till vården. Har man stora vårdbehov så kanske man kommer 

till ett vårdboende.  

Har man inte intellektuell funktionsnedsättning, eller mindre nedsättningar, hamnar man 

på ett anläggningsboende. Det finns en risk för att människor med särskilda behov 

hamnar i fel boende och får fel vård. 

Personer som kommer som har en funktionsnedsättning behöver fångas upp så tidigt som 

möjligt. Finns risk för felaktiga och otillgängliga placeringar annars. 

Viktigt att det finns strukturer och rutiner hos det offentliga som kan möta behoven.  

 

Svenska Röda Korset 

SRK:s arbete kan delas upp i de verksamheter och det stöd våra medlemmar erbjuder 

nyanlända, dels i dialog och påverkan gentemot myndigheter.  

Vad de ser för behov. Svenska Röda Korset har en avsiktsförklaring hos Migrationsverket 

där de har en kontinuerlig dialog och kan lyfta behov som identifierats.  

När uppdrag flyttas över till kommuner så kanske det blir svårare. Med 290 kommuner så 

blir det svårare att ha en samlad dialog. Hur kan vi påtala de behov som vi ser?  

Det grundläggande är att ha tillgång till boende, aktiviteter, stöd på plats. Där vill SRK 

flagga: vikten att nå ut till alla som bor i privata lösningar. Kommuner har stort ansvar 

och en utmaning är att nå ut till privatboenden. Både familjer som har öppnat upp sina 

hem och de som bor hos familjer hör av sig till SRK i olika ärenden. 

LMA-ersättningsnivå lyftes. Det kommer bli en utmaning då nivån är låg. Människor har 

rätt och möjlighet att arbeta, men alla kommer inte kunna bli självförsörjande på direkten. 

Frågan om LMA-ersättningen är högaktuell bland kommunerna.  

Röda Korset vill även betona barnperspektivet, särskilt vad gäller flyttar av nyanlända 

och dess familjer. En del har redan flyttat flertalet gånger sedan man kom till Sverige. 

Detta är olyckligt för individer och även de som engagerar sig ideellt med målgruppen.  

Det finns materiella behov vid ankomst så som hygienartiklar, matvaror/basvaror, lakan 

m.m. Röda Korset ser att människor som inte har materiella förutsättningar kan söka sig 

till desperata lösningar för att få den nya vardagen att gå ihop. Det identifieras som en 

riskfaktor.  

Sjukvård och tillgång till sjukvård varierar i regioner. Vilken vård (sorts vård) man får 

tillgång till och vilken som är avgiftsfri.  
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Caritas 

Caritas märker av en låg levnadsstandard mycket på grund av människors ekonomiska 

situation. Caritas hjälper till med att förse människor med basvaror och förnödenheter.  

Caritas är kritisk till den svenska statens mottagande. Caritas uppfattning är att staten inte 

matchar de svenska volontärernas förväntningar på ett bra mottagande av människor som 

flyr krig.  

Det finns orosmoln för tidsplanering som spricker under hösten, mellan Migrationsverket 

och kommuner (utfasning under hösten). Skolplaceringen för barn riskerar att bli lidande.  

Organisationen vill lyfta upp ett exempel med en pojke från Butja som ännu inte fått 

skolplats eftersom han inte har fått kommunplacering ännu. Hans liv är på paus för att det 

offentliga håller på att organisera sig.  

Det finns risk för boendenödlösningar som ökar risken för människohandel.  

 

Rotary  

Rotary jobbar med praktik och arbetsplatser för nyanlända. De har också 

kontaktpersonskap för varje familj som de hjälper vid mottagande.  

Boende över tid är väldigt väsentligt för nyanlända. I en stad (exempel från lokal 

Rotaryklubb) fångar de upp alla familjer som kommer. De blir en del av EBO, i en 

övergångstid, för att familjer ska få en långsiktighet.  

Viktigt att komma ihåg konsekvenser av att flytta på personer och familjer.  

Kommuner anstränger sig för att göra det de får och måste göra. Det kommuner önskar 

göra – det gör frivilligorganisationer. Rotary arbetar för väg att hitta övergången till ett 

permanent boende, som gör att flyktingarna blir kvar i kommunen. De uppfattar att 

mottagning denna gång har blivit bättre än det som man var orolig för.   

 

MUCF sammanfattar informationsutbytet och behovet av fortsatt dialog. Framöver 

kommer frågan om strategisk upphandling att lyftas upp hos respektive myndighet.  
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