
Österåker välkomnar  
krigsflyktingar från Ukraina

Roger Wer-
ner, Ulrica 
Bergkvist och 
Eva Gullberg 
snickrar ihop 
en säng i ett 
av kommun-
ens boenden 
för ukrainska 
krigsflyktingar.

Flera familjer i Österåker har på ett generöst sätt stöttat och hjälpt befolkningen i Ukrai-
na, bland annat genom att ta emot krigsflyktingar i sina hem. De första bussarna från 
Migrationsverket har också anlänt till kommunen. Ukrainarna som kom med bussarna bor 
nu tillfälligt på något av kommunens evakueringsboenden.

Många Österåkersbor hjälper redan 
krigsflyktingar från Ukraina genom 
exempelvis boende, kläder och annat 
som flyktingarna är i behov av. Många 
hör också av sig och frågar hur de 
kan bidra. Allas engagemang värmer!   
  Österåkers kommun samarbetar 
med det ideella nätverket Tillsam-
mans Åkersberga för att samla in 
ytterkläder, kläder, skor, hygienpro-
dukter och andra förnödenheter 
som krigsflyktningarna från Ukraina 
behöver. Du som vill hjälpa till genom 
att skänka något, kan läsa mer om vad 
som behövs just nu, var inlämningen 
äger rum och vilka tider den har 
öppet på österåker.se/hjälpatill.
   På samma sida kan du se hur du 
kan engagera dig på fler sätt.

SÅ KAN DU HJÄLPA TILL

FÖL J DET SÄKERHETSPOLITISKA 
LÄGET OCH VAR KÄLLKRITISK
Håll dig informerad och var källkritisk. 
På österåker.se/ukraina kan du läsa 
mer om vad Österåkers kommun 
gör med anledning av Rysslands 
invasion av Ukraina. Här har vi även 
samlat länkar till olika samtalsstöd, tips 
och råd om du känner dig orolig.
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REDAKTION
Ditt Österåker ges ut av Österåkers kommun. 
Du når redaktionen på 08-540 810 00 eller 
redaktionen@osteraker.se.  
Ota yhteyttä: suomeksi@osteraker.se, 08-540 810 27 
tai 08-540 810 00.

ÖSTERÅKERS KOMMUN VÄL 
RUSTAD AT T MÖTA BEHOVEN
Kommunens krishanteringsorganisation är 
väl etablerad, inte minst efter pandemin. Det 
gjorde att vi snabbt kunde vara på banan med 
förberedelserna för de behov av mottagande av 
krigsflyktingar från Ukraina som kommunen 
snabbt insåg skulle bli en realitet. 

– Vi har sedan dag ett en organisation på 
plats som klarar att ta hand om och möta det 
ansvar som nu ligger på oss som kommun och 
de frågor som dyker upp. Vi ska se till att det 
här ska bli så bra som det bara är möjligt. För 
alla som kommer hit och för oss som redan bor, 
vistas och verkar i Österåker, säger Staffan 
Erlandsson, kommundirektör. 

Som kommun är det en del av vårt ansvar 
att ta emot krigsflyktingar från Ukraina på 
uppdrag av Migrationsverket. Kommunen 
planerar också för att kunna möta de behov 
som kan uppstå i kommunens verksamheter, till 
exempel platser i förskola och skola, en trygg 
och meningsfull fritid för barn och ungdomar, 
liksom vård och omsorg för äldre och för person-
er med funktionsnedsättning. Det handlar också 
om att möta oro och frågor från invånare med 
anledning av Rysslands invasion.

– Det är med stor stolthet jag kan konstatera 
att vår kommun snabbt och effektivt ordnat 
värdiga evakueringsboenden för de ukrainska 
krigsflyktingar som kommit till vår kommun. 
Det är den här typen av aktioner som vi som 
kommun kan göra för att hjälpa människor i 
nöd, säger Michaela Fletcher (M), Kommun-
styrelsens ordförande.

– Ett fint sätt för alla oss i Österåker att hjälpa 
till är genom att välkomna krigsflyktingarna till 
grannskapet, till skolan och till våra föreningar, 
säger Staffan Erlandsson.

DET HÄR ÄR VÅRT ANSVAR SOM KOMMUN 

VI TAR EMOT FLYK TINGAR
EU-länderna har tillsammans kommit överens om 
att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär bland 
annat att krigsflyktingar från Ukraina ska erbjudas 
ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och 
arbetstillstånd i EU:s medlemsstater, däribland 
Sverige. Det är Migrationsverket som administre-
rar mottagandet.

VI ORDNAR FÖRSKOL A, SKOL A OCH OMSORG
Barn och ungdomar upp till 18 år som söker 
tillfälligt skydd har rätt till förskola, grundskola 
och gymnasieskola. Vi arbetar för att skapa 
förutsättningar för en trygg och meningsfull fritid. 
Vi har en beredskap för att möta behov av olika 
former av omsorg. Om barn kommer hit utan 
vårdnadshavare är det socialtjänsten som ser till att 
de får boende och rätt stöd.

VI SAMVERK AR OCH HAR EN BEREDSK AP
Vi samverkar med relevanta samhällsaktörer, 
främst genom Samverkan Stockholmsregionen. 
Samverkan Stockholmsregionen består av 
37 samhällsaktörer, däribland kommunerna, 
Försvarsmakten, Region Stockholm, Polisen, 
Migrationsverket och Länsstyrelsen. Vi 
samverkar också med olika lokala aktörer i 
civilsamhället. 

      Staf an Erlandsson.

Österåkers kommun har i nuläget cirka 250 för-
beredda boendeplatser på konferensanläggningar, 
hotell och andra boendelösningar. För närvarande 
har vi ingen information från Migrationsverket 
om hur många krigsflyktingar från Ukraina som 
kommer att komma till Österåker eller hur länge de 
kommer att stanna. 

                                        

Kommunen följer utvecklingen i omvärlden noga 
och har beredskap för att möta de behov som kan 
uppstå. När den här texten skrivs, har kommunens 
verksamheter inte behov av hjälp med exempelvis 
mat eller kläder men det kan komma att ändras med 
kort varsel. Håll dig uppdaterad på österåker.se/
ukraina och på kommunens Facebooksida.

ÖGONBLICK FRÅN KOMMUNENS VERKSAMHETER

 
TISDAG 15 MARS, KLOCK AN 08.32, ALCEAHUSET

Möte i Österåkers kommuns styrgrupp som akti-
verades den 24 februari, samma dag som Rysslands 
invasion av Ukraina. Styrgruppen möts regelbundet. 
Den leder kommunens beredskapsarbete och samver-
kar med myndigheter och andra aktörer. 

Österåkers kommun har väl utvecklade rutiner 
sedan flyktingmottagandet hösten 2015. Flera 
särskilda arbetsgrupper har skapats för att förbereda 
boenden, organisera för mottagandet av krigsflykting-
ar och för att analysera tänkbara kommande scenarier, 
så att kommunen är väl förberedd på olika situationer 
som kan uppstå.  
 
ONSDAG 16 MARS KLOCK AN 09.54, ÅKERSBERGA

I en lägenhet monterar Eva Gullberg och Ulrica 
Bergkvist en våningssäng. Vanligtvis jobbar de på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Idag monterar de 
möbler åt krigsflyktingar.

– Jag är här för att jag vill visa medmänsklighet och 
solidaritet med våra medmänniskor som flyr Ukraina. 
Att montera en säng är så hands on och det känns bra 
att kunna hjälpa till, säger Eva Gullberg.

Eva och Ulrica jobbar tillsammans med andra 

kollegor som har anmält sig att vara med i arbetet 
med att rusta boenden. Roger Werner, som är 
kontorsansvarig i Österåkers kommun, leder arbetet.

– Fyra lägenheter står redo med bäddade sängar, 
handdukar, hygienprodukter och mjukisdjur till 
barnen och arbetet fortsätter. Vi har också förberett 
med kontantkort och laddare för mobiltelefoner, så 
att de som kommer hit ska kunna kontakta anhöriga, 
säger Roger Werner.

TORSDAG 17 MARS KLOCK AN 13.07,  
SERVICECENTER I ALCEAHUSET
Elin Nordfeldt pratar med en Österåkersbo om situ-
ationen i Ukraina och de krigsflyktingar som redan 
är här eller som snart kommer hit. I vanliga fall 
jobbar Elin och hennes kollegor med att informera 
invånare om kommunens verksamheter, men just nu 
handlar många samtal istället om personer som vill 
erbjuda sin hjälp.

– Det stora engagemanget, omtanken och 
givmildheten bland Österåkersborna är helt fantas-
tiskt och rörande. Det är så många som hör av sig 
och erbjuder sin hjälp med allt de har möjlighet till. 
Vi sparar deras kontaktuppgifter så att vi lätt kan nå 
dem om det blir aktuellt, säger Elin Nordfeldt.

ÖSTERÅKER.SE /UKRAINA

SERVICECENTER
Du når kommunens servicecenter via 
e-post servicecenter@osteraker.se 
eller 08-540 810 00. Under kontorstid 
kan du chatta med servicecenters 
medarbetare på österåker.se.


