1 (3)

Datum
2022-03-08

Information gällande flyktingar från
Ukraina
Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari 2022. Många människor flyr nu för sina liv och UNHCR uppskattar att fler än fyra miljoner
flyktingar kommer att söka sig till Ukrainas grannländer inom de närmsta
månaderna. Massflyktsdirektivet har aktiverats i EU.
Fredagen den 4 mars gick Länsstyrelsen Kronoberg och flera kommuner upp i
stabsläge för att hantera konsekvenser som kriget i Ukraina för med sig.
I Kronoberg pågår redan ett mottagande av flyktingar.
Nedan följer information om vad som gäller för de som kommer till vårt län.

Inresa i Sverige utan visum
Ukrainska medborgare behöver inte visum för att besöka Sverige. Det betyder
att en ukrainsk medborgare, som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid
gränsen till Sverige, får stanna här utan visum i upp till 90 dagar.
För att få vara i Sverige viseringsfritt måste man ha pengar för uppehälle och
hemresa samt boende i Sverige ordnat för tiden man ska stanna. Detta kontrolleras inte utan det förväntas att personen har det ordnat.
När en akut situation och behov av hjälp uppstår, är det oftast kommunernas
socialtjänst som kontaktas för så kallat nödfallsbistånd.
Personer från Ukraina kan efter att den akuta situationen avhjälpts, hänvisas till
Migrationsverket för att:
1. söka uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet – se nedan
information, eller
2. söka asyl – se nedan information

Uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet
Personer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd. Omfattas gör den som lämnade Ukraina efter den 24
februari och
•
•
•
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Ansökan om uppehållstillstånd görs hos Migrationsverket. Inom Kronobergs
län är det Växjö – Servicecenter - Migrationsverket man ska vända sig till.
Migrationsverket erbjuder boende, oftast så kallat anläggningsboende (ABO).
En del personer har boende som de själva ordnat, så kallat eget boende (EBO).
De är fortfarande inskrivna hos Migrationsverket, får dagersättning men ingen
ersättning för boende.
Personer från Ukraina kommer att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som i
första hand gäller ett år. Förlängning kan ske efter ett år. De kommer att ha
uppehållstillstånd men kan inte folkbokföra sig. Staten ansvarar för boende och
uppehälle. De kommer att ha rättigheter enligt samma regelverk som asylsökande, Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA).
Tillståndet ger 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.
Besked om uppehållstillstånd ska ges efter 48 timmar. Personen ifråga kommer
att få ett uppehållskort, som används i kontakt med myndigheter och för utbetalning av dagersättning.
Migrationsverket arbetar för närvarande för att få till stånd en förordningsändring så att den sökande kan skrivas in i LMA redan vid registrering. Denna
förordningsändring har dock ännu inte trätt i kraft.
Rättigheter till ersättning gäller från dagen när ansökan lämnas, men innan en
förordningsändring har genomförts är bistånd som betalas ut av kommun inte
återsökningsbart. Hänvisning av person kan ske till Migrationsverket för praktisk hjälp.
Länk till dagersättningar för individen – Migrationsverket
Ensamkommande barn (EKB) tas om hand på samma sätt som de barn som
söker asyl. De anvisas till en kommun för bosättning enligt ordinarie system.
För närvarande erbjuder Region Kronoberg akut/grundläggande vård och
vaccinationer för mässling och covid-19.

Asylsökande
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Ukrainska medborgare har fortsatt möjlighet att ansöka om asyl i Sverige enligt
den ordinarie asylprocessen. Ett beslut om asyl kan aldrig ges omedelbart. En
ansökan behöver prövas individuellt.
Ansökan om asyl görs hos Migrationsverket. För personer i Kronobergs län är
det Migrationsverkets ansökningskontor i Jägersro/Malmö personen ska vända
sig till.
Migrationsverket erbjuder boende, oftast så kallat anläggningsboende (ABO).
En del personen har ordnat boende själva, så kallat eget boende (EBO). De är
fortfarande inskrivna hos Migrationsverket, får dagersättning men ingen
ersättning för boende.
Ett uppehållstillstånd för en person som beviljas asyl är tidsbegränsat i tretton
månader eller tre år. Information ska ges till gränspolisen att en person vill
ansöka om asyl eller uppsöka ett av Migrationsverkets kontor för att ansöka om
asyl där. Samma regler gäller personer från Ukraina som för alla som söker
asyl i Sverige.

Erbjudande om boende till personer från Ukraina
som kommer till Sverige
Utrustade boenden (lägenheter, vandrarhem eller liknande) på längre sikt –
kontakta Migrationsverket direkt på vaxjo-boende@migrationsverket.se
Länsstyrelsen tar in och sammanställer och förmedlar vidare listor på boenden
som kan fungera temporärt till någon eller några personer från Ukraina utan att
ersättning kan ges. kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Samverkan i vårt län genom ”Kronoberg
tillsammans”
Hit kan du vända dig för enskilda individers räkning, till exempel när det gäller
sociala aktiviteter. Det finns aktiviteter som är till för alla som är nya i Sverige
och i Kronoberg. Kronoberg tillsammans kommer att publicera information om
särskilda aktiviteter som erbjuds för personer från Ukraina på sin webbplats.
Här publiceras också vad alla kan hjälpa till med allteftersom sådan
information kommer in.
Webbplats: kronobergtillsammans.se
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