
I en ny rapport från Naturskyddsfören-
ingen, ”Bästa bohaget”, analyseras möbler 
och inredning ur ett klimat- och resur-
sperspektiv. I rapporten framgår att det 
finns mycket att spara på att köpa begag-
nat – både vad gäller klimatpåverkan och 
ekonomi. I rapporten analyseras möbler 
och inredning – 19 olika produkter – för 

kök, sovrum, vardagsrum och arbetsrum, 
och som exempel har en ny fåtölj lika stor 
klimatpåverkan som 24 begagnade. Om 
den som flyttar hemifrån enbart skulle köpa 
begagnat till det nya hemmet skulle detta 
minska klimatpåverkan med 92 procent 
och resursförbrukningen med 100 procent 
jämfört med om allt köptes nytt.

Nytt & noterat

Priserna och efterfrågan på begagnade bilar 
ökade under 2022. Under årets sista kvar-
talet steg priserna med 8,5 procent och sett 
till hela året var ökningen 14 procent. Detta 
enligt en rapport från Kvdbil. En förklaring 
till den höga efterfrågan på begagnat är 
långa leveranstider på nya bilar. Där håller 
situationen dock på att ändras.

– Nu har väntetiderna minskat kraftigt 
och det började vi se effekterna av i fjärde 
kvartalet, kommenterar Daniel Odsberg, 
Kvdbil.

Vad gäller elbilar var efterfrågan extra 
stor. Antalet köpta begagnade elbilar ökade 
med 78 procent från föregående och priser-
na steg med 18,7 procent.

Stor efterfrågan på begagnade bilar 2022

Så stor miljöpåverkan har inredningen
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I denna gedigna kokbok får man lära sig om det ukrainska köket, 
enligt författaren en matkultur med influenser från flera angräns-
ande länder och därmed med ett rikt och varierat matutbud som 
bjuder på det godaste av östeuropas smaker.

Kokboken innehåller över 100 recept med soppor, sallader, 
kött, fisk, desserter, bröd och – den mest oväntade delen – konser-
ver. Det är spännande att läsa recepten och inse att inte bara ma-
tens basingredienser, smaksättning och innehåll skiljer sig från det 
jag är van med utan även kulturen kring mat. Att ransoneringar 
och brist på mat skapat ett behov av att konservera och använda 
det som finns i närområdet syns tydligt i recepten.

Det finns få för mig sedan tidigare kända rätter med i kokbo-
ken, de enda sådana är borsjtj (rödbetssoppa) och surkål, i övrigt 
är alla rätter och bakverk nya. Vad sägs om moldaviska bröd med 
ost och ängssyra, sovjetiska nudlar med gås eller efterrätten ångad 
pasta med jordgubbar? Jag tror helt ärligt inte riktigt att smaker-
na passar mig och att det är lite för ovana smaker, men att läsa 
boken är också lite som en resa och en inblick i den ukrainska 
kulturen – och däri finns också en behållning av denna kokbok. 
Köp den till den som är intresserad av nya smaker och ny matlag-
ning eller den som tycker att det är spännande att läsa och få en 
inblick i landets matkultur. Det bästa är att när man köper 
boken går eventuell vinst till UNHCR:s Ukrainainsam-
ling. Gott gör gott – helt enkelt.

  ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIL & BOSTAD ANNONS6

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Agneta Gustafsson och Josef Angerbjörn är advokater vid Advokat- 
byrån Nywa. I Bil & Bostad förklarar de första onsdagen varje månad 
juridiska ord och begrepp samt svarar på läsarnas frågor om juridik, 
främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Fråga advokaten

Har du en fråga? Skriv till Agneta och Josef!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, e-posta  
din fråga till advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

Hej,
Jag har en fundering om de stackars flyk-
tingarna från Ukraina. Det hemska kriget i 
Ukraina gör att många människor tvingas 
fly till andra länder. Vad är det som gäller 
egentligen för de ukrainare som kommer 
till Sverige? Har de förtur i förhållande till 
övriga flyktingar? Vad har vi i Sverige för 
skyldighet att hjälpa till?

Hälsningar,
Birgit

Hej,
Tack för dina frågor som aktualiserar såväl 
svensk lagstiftning som internationell rätt. 
På grund av omfattningen kommer jag 
främst beröra reglerna inom Europeiska 
unionen (EU).

I och med Sveriges medlemskap i EU har 
Sverige åtagit sig skyldigheter gentemot de 
andra medlemsländerna. En sådan skyldig-
het är uttryckt i Massflyktsdirektivet, vilket 
är precis som det framgår av namnet, ett 
direktiv. Ur ett EU-rättsligt perspektiv inne-
bär ett direktiv ett krav på alla EU:s med-
lemsländer att upprätthålla vissa rättsliga 
miniminormer. Syftet med ett direktiv kan 
till exempel vara att stärka en viss grupp 
människors rättigheter. Det är dock upp till 
medlemslandet att själv bestämma hur di-
rektivet ska införas i landets lagstiftning. I 
förevarande fall införde Sverige massflykts-
direktivet genom utlänningslagen.

Massflyktsdirektivet utgör en viktig 
grundsten i EU:s gemensamma asylpolitik. 
Direktivet träder i kraft, ”aktiveras”, vid 
situationer där medlemsländernas migra-
tionslagstiftning inte räcker till för att han-
tera ett större inflöde av personer på flykt.

Massflyktsdirektivets syfte är att faststäl-
la minimiregler för beviljande av tillfälligt 
skydd i en massiv tillströmning av för-
drivna personer från tredje land, vilka inte 
kan återvända till sitt ursprungsland. På 
så sätt främjas en balans mellan medlems-
länderna om att dels ta emot individerna, 
dels bära följderna av fördrivningen. Med 
tillfälligt skydd avses ett förfarande av un-
dantagskaraktär som endast aktiveras vid 
ovan angivna situation. Direktivet innebär 
att när kraven är uppfyllda ska individer 
ges ett omedelbart och tillfälligt skydd i 
medlemslandet.

Massiv tillströmning innebär att ett 
betydande antal fördrivna personer med 
ursprung i ett bestämt land eller geogra-
fiskt område kommer till EU:s territorium. 
Med fördrivna personer avses att det ska 
vara medborgare från tredje land alterna-
tivt statslösa personer. Personerna måste 
därutöver vara tvungna att lämna sitt 
ursprungsland, sin ursprungsregion eller ha 
blivit evakuerade och inte kan återvända 
till hemlandet med trygga och varaktiga 
villkor på grund av de förhållanden som rå-
der i landet. Vid bedömningen om flykting-
arna är fördrivna personer ska det särskilt 
beaktas om de flytt från områden där det 
råder väpnad konflikt och återkommande 
utbrott av våld. Det ska även beaktas om 
flyktingarna löper en allvarlig risk att utsät-
tas för eller är offer för systematiska eller 

omfattande kränkningar av grundläggande 
mänskliga rättigheter.

Europeiska unionens råd beslutade den 
4 mars 2022 att massflyktsdirektivet skulle 
aktiveras på individer som fördrivits från 
Ukraina sedan 24 februari 2022. Sverige 
valde att gå steget längre, så att även 
icke-folkbokförda ukrainare som rest in i 
Sverige från och med den 30 oktober 2021 
skulle omfattas av det tillfälliga skyddet. 
Aktiveringen av direktivet medför en rad 
åtaganden för medlemsländerna, bland 
annat att ukrainare ska beviljas uppehålls-
tillstånd med en varaktighet om ett år i den 
medlemsstat de ankommit. Det innebär 
även en skyldighet för medlemsländerna 
att bevilja arbetstillstånd i de fall personen 
är över 16 år, bistå personer under 18 år 
med utbildning och ett övrigt socialt ansvar 
för individerna såsom boende, välfärd och 
sjukvård. Medlemsländerna har även en 
skyldighet att vidta och besluta om alla 
åtgärder som behövs för att personer som 
omfattas av det tillfälliga skyddet ska få 
uppehållstillstånd under hela perioden som 
skyddet varar. I detta fall till och med den 4 
mars 2023.

Sammantaget omfattas ukrainare av 
massflyktsdirektivet och ska därför i regel 
beviljas uppehållstillstånd under perioden 
som skyddet gäller. Sverige har relativt 
långtgående skyldigheter att tillhandahålla 
boende och tillgång till svensk välfärd som 
beskrivits ovan.

Du frågar också vad ”vi” har för skyl-
digheter. Ovan har jag beskrivit vad landet 
Sverige har för skyldigheter enligt Mass-
flyktsdirektivet. Du som enskild bestämmer 
själv vad du vill göra för att hjälpa till, det 
vill säga ingen skyldighet. Var och en kan, i 
den mån den vill, lämna gåvor till organisa-
tioner såsom FN:s flyktingorgan UNHCR, 
Rädda barnen, Röda korset, Läkare utan 
gränser eller andra hjälporganisationer som 
bistår utsatta människor.

Jag avslutar krönikan med ett citat från den 
före detta advokaten och presidenten i Syd-
afrika, Nelson Mandela (1918-2013). ”The 
greatest glory in living lies not in never fal-
ling, but in rising every time we fall.” Kloka 
ord om att alltid resa sig, oavsett om det är 
trista händelser i livet eller i skidbacken.

Om massflykt till 
Europa


