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Till samtliga förtroendevalda i Österåkers kommun nr. 4 med anledning av  
Rysslands invasion av Ukraina 
 
Denna Lägesrapport är en sammanställning av det senaste med reservation för att läget ändras 
i det närmaste varje timme. 
 
I dag fick jag äran att få lyssna på H.E. Mr. Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i 
Sverige. Ingen kan ha lämnats oberörd av hans tal till oss med beskrivningar om hur det 
ukrainska folket är på flykt, där civila blir drabbad. Han uttryckte sin tacksamhet till Sverige 
för vårt stöd. Därefter anlände Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och 
nedan följer en redovisning i punktform av hans nulägesbild. 
 
 
Migrationsverket 2022-03-10 fm 
 

• Migv egna bedömning är att ca 1.200 redan finns i ”egna” boenden i Sverige. Denna 
siffra ökar varje timme. Mörkertalet är dock stort. Sverige är ett ssk ekundärt land, dvs 
de flesta har hittills på egen hand de senaste 15 dagarna flytt till Tyskland, Italien, 
Frankrike, Spanien och Portugal.  

 
• 2015 bleknar i jämförelse - Mer än 4000 per dag anländer till Sverige  

 
• EU- perspektivet från 2015 – Då var det drygt 1,6 miljon till EU på ett år, nu talar vi 

2,3 miljoner på två veckor. Toppveckan 2015 med antalet registrerade migranter var 
11.000.  

 
• I förmiddags var det 4.000 på en dag. 

 
• M. Ribbenvik meddelade att alla kommer att få skydd enligt massflyktsdirektivet.  

 
• Migv var en stor myndighet förr med drygt 9.000 anställda. I takt med minskad 

migration har också Migv anpassat sin verksamhet och är i dag drygt 4000 anställda. 
Man anställer nu personal för att hantera denna krigsflyktingvåg från Ukraina. 

 
• Det pågår omfattande upphandlingar av boenden. Första stället öppnar i morgon med 

400 platser i Skara. 
 

• I dagsläget är Migv är överbelastade enligt generaldirektören: ”Vi klarar inte detta. Vi 
behöver Er hjälp!” (menade kommuner).   

 
 
Läget i Österåker efter Länsstyrelsens krav i går 
  
Det har idag till Länsstyrelsen rapporterats in 250 så kallade evakueringsplatser som kan tas i 
anspråk antingen omedelbart eller skyndsamt. I dagsläget rör det sig om Runö Möten & 
Events, Public hotel och tomställda modulboenden. Gensvaret har varit otroligt positivt. 



Paralellt fortsätter inventeringen av ytterligare boendemöjligheter eftersom bedömningen är 
att situationen kommer att eskalera ytterligare. De alternativ som undersöks, bland annat ur 
brandskyddsperspektiv, är idrottshallar och vissa kommunala lokaler som står tomma. Det 
kommer att kräva mer jobb för iordningställande och därför inte tillgängligt omgående. I och 
med att det Migrationsverket efterfrågar är evakueringsboende för en kort tidsperiod använder 
vi oss inte av boendelösningar hos de kommuninvånare som generöst anmält sitt intresse till 
kommunen. Det kan dock bli aktuellt i ett senare skede. 
 
På tjänstemannanivå i kommunen har det byggts upp en struktur som ska vara hållbar över 
tid, tillräckligt flexibel för att kunna svara upp mot alla osäkerhetsfaktorer som finns och 
utnyttjar den kompetens som finns i organisationen.  
 
 
Pressmeddelande 2022-03-10 
Österåkers kommun står redo att ta emot krigsflyktingar från Ukraina. Kommunen har i 
nuläget 250 förberedda boendeplatser på konferensanläggningar, hotell och andra 
boendelösningar. 
 
Migrationsverket och Länsstyrelsernas nationella samordningskansli har ställt förfrågan till 
kommunerna i Stockholms län om tillfälliga boendeplatser. Österåkers kommun har en 
beredskap och kan möta det behovet. 

Kommunen har också en planering för att kunna möta de behov som kan uppstå, till exempel 
platser i förskola och skola, en trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar samt, vid 
behov, vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning. 

https://www.mynewsdesk.com/se/osterakers_kommun/pressreleases/oesteraakers-kommun-
redo-att-ta-emot-krigsflyktingar-fraan-ukraina-3167905?utm_campaign=send_list 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
Tel: 0854081069 / 0736443562 
 


