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Informationskväll om flyktingmottagande utifrån massflyktsdirektivet 

▪ Migrationsverket 

▪ Nationellt metodstödteam mot prostitution och människohandel 
 

Se bifogade presentationsbilder.  

Migrationsverket  
Wesam Ilia – handläggare.  

Massflyktsdirektivet. Ukrainska medborgare som kommit till Sverige den 30 oktober eller senare har 

rätt att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet.  

När man har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har man rätt att arbeta - men inte 

möjlighet att få hjälp att söka arbete via Arbetsförmedlingen.  

Migrationsverket har ansvar för flyktingmottagandet fram till och med 1 juli. Förslag om att 

kommunerna därefter övertar ansvaret för bosättning är ute på remiss.  

Rätt till allmän förskola (15 h/v) från och med hösten när barnet har fyllt 3 år. Får man ett arbete har 

man rätt till förskola även för yngre barn.  

ABT – tillfälliga bostäder 

ABE – egenbosättning 

På ett ankomstboende kan man stanna allt från några timmar till några månader. Inte alltid 

ankomstboende behövs, om det finns lägenheter att tillgå.  

Direktupphandling av akuta boenden, max 6 månader. Upphandling av boenden sker parallellt. När 

upphandlingarna är klar flyttar man flyktingarna från de direktupphandlade boenden. Nu finns inga 

direktupphandlade bostäder kvar (men förändras situationen och behovet så kan man behöva 

direktupphandla igen).  

Öppen första prövning/öppen återprövning = gäller asylsökande (inte de som får uppehållstillstånd 

utifrån massflyktsdirektivet) 

Om man får ett arbete prioriterar Migrationsverket en boendeplacering i närheten av arbetet.  

Karlskoga, Laxå, Lindesberg och Örebro är de stora mottagningsorterna i regionen.  

Önskemål förs fram till Migrationsverket att information och förberedelse ska ske på ett bättre sätt 

inför kommande förflyttningar av flyktingar. Många som flyttats från akuta boenden har känt stor oro 

inför att flytta, man har inte vetat vad som väntar eller varför man behöver flytta.  

Migrationsverket måste ibland mycket snabbt hitta lösningar för att ge människor tak över huvudet. 

Man behöver ibland väga mellan tillfälligt boende i större städer och mer långsiktiga bostäder i 

mindre orter. Det bästa vore att alla flyktingar fick boenden i större orter där den service man har 

behov av finns, eftersom man har mycket svårt att ha råd med resor utifrån den ersättningsnivå som 

gäller, men det är inte möjligt att tillgodose för alla.  

 

Just nu har Migrationsverket tillräckligt med platser på ankomstboenden i Örebro kommun för att 



hantera en liten mängd inkommande flyktingar men blir det fler än väntat som kommer kan det bli 

behov av att direktupphandla. Upphandlat ankomstboende har ett avtal i sex månader. Sökanden 

kan flyttas när som helst under processen om Migrationsverket kan erbjuda en bättre bostad så som 

en egen lägenhet eller om det finns särskilda skäl (sjukdom eller funktionsnedsättning).  

Civilsamhället har behövt hjälpa till att möblera upp bostäder som Migrationsverket har upphandlat i 

Fellingsbro. De har varit helt tomma. Migrationsverket informerar om att det ska ingå ett startkit för 

varje bostad. Mycket grundläggande möblemang för basbehov, men det ska finnas på plats inför 

inflytt.  

Privata hyresvärdar som vill upplåta bostäder för flyktingar kan kontakta Migrationsverket.  

Migrationsverket vill bjuda in och involvera civila samhället i större utsträckning, utifrån lärdomar 

från flyktingmottagandet 2015. Vi behöver se mottagandet som ett samhällsansvar, det ger bättre 

förutsättningar för integration.  

Upphandlingarna som gjorts gäller fram till 22 oktober 2022. Många frågetecken kring om 

kommunerna kommer att överta kontrakten eller om kommunerna hittar andra lösningar. Ett förslag 

om att kommunerna ska överta ansvaret för bosättning av flyktingarna från och med 1 juli är ute på 

remiss.  

Nuvarande scenario är att Sverige tar emot 80 000 flyktingar, sett över hela året.  

Ukrainarna har rätt till utbildning i Sverige (inte SFI) men det är oklart vem som står för kostnaden.  

 

Nationellt metodstödteam mot prostitution och människohandel 
Elin Eklöf, regionkoordinator NMT 

Ensamkommande barn en extra utsatt grupp. Få helt ensamkommande ukrainska barn. Ofta kommer 

man i sällskap med någon släkting.  

När det gäller medborgare från Ukraina får vi underkasta oss ukrainsk lag vad gäller vårdnadshavare. 

Det innebär t ex att en barnhemsföreståndare kan betraktas som vårdnadshavare.   

Regionkoordinator kan stötta med konsultationer om man möter någon/något som ger skäl till oro 

och som man vill bolla med någon.  

Större fokus på trafficking nu jämfört med 2015 – varför? 90 % av flyktingarna är kvinnor och barn, vi 

har också en högre medvetenhet om riskerna nu.  

Viktigt att flyktingarna får kunskap om vår lagstiftning. För att undvika arbetskraftsexploatering 

behöver man t ex veta vad en skälig lön i Sverige är.  

Ta din oro på allvar! Ofta handlar det om subtila signaler.  

Kommunen (via socialtjänsten) har ansvar för alla barn som vistas i kommunen.  

https://www.orebro.se/omsorg--stod/hitta-ratt-hjalp-rad--stod/socialtjanstens-mottagning--

socialjouren.html  

Lyssna. Ta hand om den information som barnet/personen delar med sig av. Härbärgera 

informationen och ta reda på hur personen kan få hjälp vidare.  

https://www.orebro.se/omsorg--stod/hitta-ratt-hjalp-rad--stod/socialtjanstens-mottagning--socialjouren.html
https://www.orebro.se/omsorg--stod/hitta-ratt-hjalp-rad--stod/socialtjanstens-mottagning--socialjouren.html


Information till dig som möter flyktingar, samt översatt information till flyktingar:  

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/prostitution-och-

manniskohandel/stod-till-yrkesverksamma/till-dig-som-moter-personer-pa-flykt-fran-ukraina/  

Webbutbildning:  

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/vara-utbildningar/webbutbildning-om-sexuell-exploatering-av-

barn-prostitution-och-manniskohandel/  
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