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AKTUELLA LÄGET

Hur påverkas Sverige?

• UNHCR anger att över 5,5  miljoner människor flytt från 

Ukraina och 7,7 miljoner är internflyktingar.

• Ukrainska medborgare med biometriska pass har 

viseringsfrihet i Europa i 90 dagar.

• Flykt till Sverige. Prognosen den 11 mars presenterades 

av GD, tre scenarion 27000-76000-212000 under 

perioden mars-juni. Senast ändrades till 8 miljoner och 

80000  i Sverige, (50000/200000)

• Med tanke på konfliktens utveckling söker även ryska 

och belarusiska medborgare skydd i Sverige.

• Omfattas av massflyktsdirektivet.



EU:s genomförandebeslut (EU) 

2022/382 om att aktivera 

massflyktsdirektivet 

• Bakgrunden är ett EU-direktiv för att stödja 
det gemensamma europeiska 
asylsystemet vid massflykt. 

• Rådet har beslutat att aktivera 
massflyktsdirektivet den 3 mars.

• Direktivet regleras i nationell rätt i 21 kap. 
utlänningslagen. 

AKTUELLA LÄGET



Vilka omfattas av direktivet? 

• Ukrainska medborgare och var bosatta i 
Ukraina före 24 februari 2022. senare 30 
oktober 2021.

• Personer som har uppehållstillstånd som 
skyddsbehövande i Ukraina.

• Familjemedlemmar till dessa. 

AKTUELLA LÄGET



Vad innebär det att omfattas 

av direktivet?

• Massflyktsdirektivet gäller i första hand.

• Inga individuella prövningar sker. 

• När en person har beviljats 
uppehållstillstånd  enligt direktivet kan hen 
beviljas en statusförklaring. 

• Tillståndet gäller till den 4 mars 2023, med 
möjlighet till förlängning.

AKTUELLA LÄGET



Vad ger direktivet för rättigheter?    

• Möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, 
rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång 
för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige 
enligt LMA. Tillståndet ger inte rätt till folkbokföring.

• Rätt till samma socialt stöd och boende som 
asylsökande enligt lagen om mottagande av 
asylsökande (LMA) fram till den 1 juli, senare 
kommer fördelas till kommunerna. 

• Barn har rätt att gå i skolan. Kommuner ersätts för 
förskola i begränsad omfattning. Hösten där barnet 
fyller 3 år. 

• Reseersättning (TIA) har inte beslutats än.

AKTUELLA LÄGET



AKTUELLA LÄGET

Användandet av olika boendeplatser

Kommunala 

tillfälliga 

boendeplatser

Ansökan om Ansökan registreras. Väntar på beslut. Tillstånd beviljas. 

tillstånd enligt Rätt till LMA.

massflyktsdirektivet

Anskaffning 

av kollektiva 

bostäder och 

upphandlade 

platser

Anskaffning 

av lägenheter 

kollektiva 

bostäder och 

upphandlade 

platser

*Massflyktingar kan närsomhelst ordna boende själv, exempelvis hos släkt och vänner

Anläggningsboende

En lägenhet eller kollektiv

bostad som delas med

andra

Ankomstboende

Ligger i närheten av en

ansökningsenhet



AKTUELLA LÄGET

Ersättningar till kommun

• Evakueringsplatser-. schablonersättning till 

kommunerna för evakueringsboenden 10 000 kronor 

per plats + 300 kr/dygn

• LMA ansökan- hemställan till regeringen



AKTUELLA LÄGET

Olika typer av boendeplatser

• Evakueringsplatser.

• Direktupphandling av tillfälliga bostäder. ABT

• Utökning av befintligt bestånd, lägenheter och 

korridorboende. ABE



AKTUELLA LÄGET

Boenden i Örebros mottagningsområde

• Totalt 1433 med ukrainskt medborgarskap. 3331 (3252 plus 79 barn) 

totalt (varav 22 ensamkommande?)

• Flest i Örebro kommun 585 (501 med beslut)

• Majoritet kvinnor och barn-90 procent

• Boende- eget boende, upphandlade boende och evakueringsboende

Källa: Migrationsverkets statistiksystem 220414













• Karlskoga kommun: (ABE 73 lgh. 218 individer) (ABT 370 belagda men upp till 420 platser)

• Hallsbergs kommun: (Pålsboda 20 lgh. 73 individer, Vretstorp 9 lgh. 37 individer)

• Lindesberg kommun : (Fellingsbro 65 lgh. 168 individer , Vedevåg 19 lgh. 79)

• Laxå  kommun:  (40 lgh, 153 individer)

• Örebro kommun: ABE och ABT (ABE 18  lgh) (ABT 209 belagda, Örebro Living)

• Lekeberg kommun: 4 lägenheter med 24 platser



”Flyktingströmmar, exploatering och 
andra former av våld hör ihop”

är utbredda.

Regionkoordinator mot prostitution och 
människohandel 

Örebro 2 maj 2022Lokala nätverket mot Våld i nära 
relationer i Smedjebacken”. 



• Regionala uppdrag från Jämställdhetsmyndigheten

• Sakkunskap inom människohandelsärenden, 
konsulterar, utbildar och ger även stöd till utsatta.
Ingen myndighetsutövning.

• Ingår i ett nationell nätverk – NMT (nationellt 
metodstöd mot prostitution och människohandel)
www.nmtsverige.se

• Samverkar med aktuella myndigheter samt 
civilsamhället

• Avgör vem som kan ansöka om 
återvändarprogram genom International 
organisation for Migration (IOM)

Uppdrag - Regionkoordinatorer

http://www.nmtsverige.se/


Riskfaktorer för
exploatering i samband
med kriget i Ukraina



• Ser ett tydligt samband mellan det akuta behovet av bostäder för människor på flykt 
och risken för att bli utnyttjad 

• Den som erbjuder boende till människor på flykt kan tvinga dem att utföra handlingar 
de inte vill och utsätta dem för våld på annat vis (informationsfolder att dela ut finns)

• Det kan exempelvis handla om att ge felaktig information om vilka rättigheter som 
gäller i Sverige, att omhänderta id-handlingar eller skuldsätta den som flytt genom 
höga kostnader för resa och boende. Det kan även ske genom att erbjuda arbete 
under orimliga villkor som långa arbetsdagar, låg eller utebliven lön.

• Ensamkommande barn är särskilt sårbara för att utnyttjas (barn som är 0-18 år och 
som är utan legal vårdnadshavare i landet.) De kan anlända med personer som inte är 
deras vårdnadshavare. Barnet kan exempelvis vistas med andra vuxna, äldre syskon 
eller andra släktingar, men betraktas ändå som ensamkommande barn.



Indikatorer på 
människohandel/explo
atering 



Viktigt att 
tänka brett:



Hur ni kan 
arbeta 
förebyggande 
och vid 
misstanke om 
exploatering?  







Polisens 
”Tänk på 
att”:



Till dig som är på flykt 

Tänk på att någon kan vilja utnyttja din situation  

- var uppmärksam på riskerna för människohandel 

När det är många som är på flykt kan det finnas personer som verkar 

hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Det kan finnas risk för 

människohandel. 

Tänk på det här om någon erbjuder sig att ordna resa, boende eller jobb åt 

dig: 

• Lämna aldrig över ditt pass, andra viktiga dokument eller din telefon. 

• Be personer som hjälper dig att identifiera sig. 

• Säkerställ att du får information om resmål och kontaktinformation till de 

som ansvarar för att organisera resor. Dokumentera det du får reda på. 

• Om det är möjligt så informera någon du litar på om var du är, vart du ska 

och med vem du reser. 

• Du har rätt till lön om du arbetar i Sverige. Acceptera inga erbjudanden 

om att arbeta för att få någonstans att bo, mat eller andra varor.  

• Ta kontakt med svenska myndigheter, registrera dig hos 

Migrationsverket. Läs mer: 

www.migrationsverket.se  

 

Blir du utsatt för våld eller påtryckningar? Det finns hjälp att få. 

Polisen har telefonnummer +4677 114 14 00. Är läget akut? Ring 112. Det är till 

polisen du vänder dig för att anmäla eller lämna tips om brott. 

Har du utsatts för sexuella övergrepp, hot eller våld och vill ha råd eller stöd kan 

du ringa Kvinnofridslinjen på telefonnummer: +4620-50 50 50.  

Tolkhjälp kan erbjudas. 

För mer information, besök: https://jamstalldhetsmyndigheten.se/swedish-

gender-equality-agency/ukraine 

 



MANUAL VID MISSTANKE OM MÄNNISKOHANDEL
STÖD- OCH SKYDDSPROCESS







Regionkoordinator mot 
prostitution och 
människohandel 

elin.eklof@karlstad.se

mailto:elin.eklof@karlstad.se

