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Behov av information, samverkan och åtgärder
• Fortsatta behov av samverkan nationellt mellan berörda myndigheter gällande risken för 

eleffektbrist i vinter. Samverkansbehovet berör dels kommunikation till allmänhet kopplat 
till förbrukningsdämpning, och dels gällande eventuella ytterligare risker och åtgärder för 
att minska eller hantera eleffektbrist.

• Behov av samordnade kommunikativa budskap, underlag och information till allmänhet 
och företag inför och vid en MFK samt översättningar av detta. 

• Aktörer i civilsamhället utrycker att det finns behov av insatser riktade till vuxna 
skyddsbehövande för att kunna studera och lära sig mer svenska. Och, på så sätt öka 
möjligheterna till anställning och egen försörjning.

• Det finns behov av att förtydliga kommunikationskanaler vid strömavbrott genom att även 
hänvisa till den lokala P4 kanalen på FM-nätet som viktig informationskälla. Detta med 
anledning av MSB och PTS samverkanskonferens den 18 november.

Kommunspecifikt
• Kommuner rapporterar om problem med utbetalningar av statliga ersättningar från 

Migrationsverket. Majoriteten av länets kommuner har ännu inte fått utbetalad den 
dygnsschablon som följer med mottagandet av skyddsökande enligt massflyktsdirektivet.

• En kommun rapporterar att anvisningsschablonen används till tomhyra, när anvisningar 
inte genomförs.

• Det dröjer flera månader för personer att få ersättning för resor till svenska-undervisning, 
vilket gör att vissa inte längre har möjlighet att delta i undervisningen.

• Norrköpings migrationsboende kommer att stängas den 14 december 2022. Det innebär 
att inga nya skyddsbehövande placeras på boendet utan erbjuds platser utanför länet.

• Stadsmissionen har arrangerat ett stort barnkalas för barn som inte har haft möjlighet att 
fira sin födelsedag sedan kriget startade. Barnkalasen arrangerades i Norrköping och 
Linköping, 130 barn och unga deltog. Ytterligare ett kalas ska arrangeras för de barn och 
unga som inte kunde delta vid dessa tillfällen. Aktörer i civilsamhället utrycker samtidigt 
att behov av fler aktiviteter för barn och unga skyddsbehövande finns.

Godkänd av: Andreas Lundberg

Åtgärder som länsstyrelsen genomfört eller planerar
• Länsstyrelsen arbetar fortsatt med att analysera utvecklingen av elförsörjningssituationen 

inför vintern. 
• Länsstyrelsen delar nationella myndigheter och andra berörda aktörers information i länet.

Övergripande lägesbild 
Totalt är 1 254 personer från Ukraina inskrivna i Migrationsverkets  mottagningssystem i 
Östergötland. 747 registrerade i eget boende och 438 i kommunalt boende. 46 är registrerade 
i Migrationsverkets anläggningsboende och 23 i övrigt boende. Statistiken avser sökande 
enligt massflyktsdirektivet (TPD). Den 18 november hade Östergötland en måluppfyllelse på 
45,4% när det gäller anvisningar enligt massflyktsdirektivet.

• Fortsatta utmaningar för ukrainare som kommit till länet är att klara egen försörjning och att 
bekosta resor med kollektivtrafik med de bidrag som ges. Allt fler skyddsbehövande 
ansöker om s.k. särskilt bidrag från Migrationsverket för att bekosta vinterkläder.

• Cirka 400 ukrainare i Östergötland har inte genomgått hälsoundersökning som erbjuds av 
Region Östergötland.

• Det finns en oro hos mindre elnätägare om att deras styrel-plan inte kommer få någon 
effekt vid en eventuell eleffektbrist då de är beroende av strömtillförsel från aktörer som 
äger regionnät.

• Det råder fortsatt osäkerhet kring hur en eventuell effektbrist kommer att påverka samhället 
under kommande period. Det efterfrågas information om hur länge, hur ofta och hur stort 
område som kopplas bort. 

• Företag som drabbats av höga och oförutsägbara elpriser är i behov av tydliga och 
långsiktiga besked om vilka förutsättningar som gäller för eventuella stöd. Det planerade 
elprisstödet bör handläggas skyndsamt för att minska påverkan bland drabbade företag. 
Elpriset behöver vara förutsägbart och på en rimlig nivå åtminstone under Q1 2023. 
Företag med skattekrediter som ska betalas från pandemitiden och som nu drabbas av 
lågkonjunktur, inflation och osäkra energipriser bör få möjlighet att skjuta upp dessa.



Endast öppen information

Gulmarkera ny information

Särskild lägesrapportering utbildningsfrågor
1. Hur har ni tagit in information från era 
kommuner?

2. Hur stor andel av kommunerna i ert län har 
lämnat information?

3. Har ni någon uppfattning om huruvida det är 
många barn i kommunerna som ännu inte valt att 
börja skolan?

Inget nytt att rapportera.

4. Genomförs några särskilda insatser för att få 
fler barn att börja skolan?

Ingen rapportering.

5. Hur ser det ut med tillgång till relevant 
personal? (ukrainsk- respektive rysktalande för 
modersmålsundervisning och studiehandledning 
på modersmål)? Söker ni aktivt sådan personal?

Inget nytt att rapportera.

6. Vilka särskilda utmaningar ser ni just nu rörande 
att erbjuda skolgång till ukrainska barn i Sverige?

Inget nytt att rapportera.



Samlad bedömning
Liv och hälsa • Inget nytt att rapportera.

Samhällets 
funktionalitet

• Det finns fortfarande en oro kring eventuella bortkopplingar av el.

Grundläggande värden 
(demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter)

• Inget nytt att rapportera.

Miljö och ekonomiska 
värden

• Höga och fluktuerande el- och drivmedelspriser påverkar näringslivet i stor utsträckning. Läget kan relativt snart förvärras drastiskt för enskilda 
företag pga. elpriserna. Inte minst inom den elintensiva basindustrin som drabbats av ökade priser och minskad konkurrenskraft på grund av 
pristak på energi och bränsle (gas) i andra länder.
Livsmedels- och primärproducenter har sedan tidigare drabbats hårt ekonomiskt, vilket i längden kan innebära att livsmedelsföretagare tvingas 
stänga ned sin verksamhet. Detta påverkar Östergötland som län med en minskad livsmedelsproduktion. 

Nationell suveränitet • Inget nytt att rapportera.

Förtroende

Grå: Uppgift saknas, Grön: Ingen påverkan, Gul: Måttlig påverkan, Orange: Betydande påverkan, Röd: Allvarlig påverkan, Mörkröd: Kritisk påverkan. 
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