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Endast öppen information

Övergripande lägesbild
31 av länets 49 kommuner har besvarat lägesbilden och migration är fortsatt den största frågan för 
kommunerna. Lägesbilden är huvudsakligen oförändrad sedan föregående rapportering 

Kommunerna uppger att man fortsatt har liten påverkan på exempelvis socialtjänst, förskola, grund-
och gymnasieskolan med anledning av flyktingarna från Ukraina. 

Uppgifter om ukrainska barns deltagande i skola varierar mellan kommunerna.
Delvis beroende på att sekretess tillämpas för barn med tillfälligt boende i kommunen.
Informationsinsatser genomförs i flera kommuner för att identifiera barn som inte påbörjat skolgång. 
En stor utmaning är att få tillgång till personal med språkkompetens.

Västra Götalandsregionen pausar sin ordinarie lägesbildsrapportering. I fortsättningen publiceras 
lägesbild enbart vid behov eller vid avvikelser från normalbild. I nuläget är situationen stabil och 
under kontroll.
Regionen har tagit emot medicinskt evakuerade patienter från Ukraina.

Tillgången på vissa varor är påverkat av bland annat kriget i Ukraina men också nedstängningar 
och följdverkningar på grund av pandemin. Tillsammans med höga priser på energi (el, 
fordonsbränslen och gas) ökar kostnaderna för både privatpersoner och näringslivet.
Det svenska stamnätet för gas sträcker sig från Danmark genom länet till Stenungsund. Det gör att 
västkusten har ett större beroende av gasleveranser från Europa än övriga delar av landet.   

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar
Länsstyrelsen anordnar lunchmöten på onsdagar inom de regionala nätverk som finns kring 
migration och integration för informationsspridning och dialog.

Länsstyrelsen deltar i flera nätverk gällande tillgången på varor och arbetar aktivt för att minska 
effekterna som en eventuell minskad tillgång skulle kunna leda till.  

Länsstyrelsen sammanställer två nyhetsbrev. Ett med migrationsfrågor som riktar sig till personer 
som arbetar med migrations- och integrationsfrågor och ett mer allmänt hållet som riktas till en bred 
målgrupp av berörda aktörer i länet.

Informations- och samverkansbehov
Liksom föregående veckor så efterfrågar kommunerna fortsatt dialog med 
Migrationsverket. Frågorna handlar bland annat om:
• Fördelningstalen gällande bosättning i kommunerna
• Den nya lagstiftningen som ska träda i kraft 1 juli
• Krav på standard på boenden
• Ersättningar till kommunerna
• Hur dialogen mellan kommuner och Migrationsverket kommer att utformas

Kommunspecifikt
Göteborgs Energi förbereder sig på att kunna hantera en eventuell minskad gastillgång 
framöver. Ett arbete har påbörjats mellan Länsstyrelsen och Göteborgs Stad med att se 
över konsekvenser och beroenden av gas inom staden. 



Endast öppen information

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

2. Hur stor andel av kommunerna i ert län har 31 av länets 49 kommuner
lämnat information?

3. Har ni någon uppfattning om huruvida det är Kommunerna rapporterar att det är ett fåtal barn som ännu inte börjat skolan. Kommunerna som 
många barn i kommunerna som ännu inte valt att rapporterat detta uppger att man har koll på antalet baserat på Migrationsverkets siffror. Man 
börja skolan? rapporterar också att alla vårdnadshavare till ukrainska barn inte är motiverade att låta sina barn 

börja skolan, eftersom de inte vet hur länge de kommer stanna i kommunen.
En del barn går klart utbildning i Ukraina på distans, där det också genomförs nationella prov.

4. Genomförs några särskilda insatser för att få Ja. Flera kommuner rapporterar att man arbetar aktivt för att få fler barn att börja skolan.
fler barn att börja skolan?

5. Hur ser det ut med tillgång till relevant Några kommuner anger att man söker personal med relevant språkkompetens men att den är svår 
personal? (ukrainsk- respektive rysktalande för att finna. Det är även brist på lärare i svenska som andraspråk.
modersmålsundervisning och studiehandledning 
på modersmål)? Söker ni aktivt sådan personal?

6. Vilka särskilda utmaningar ser ni just nu rörande Särskilda utmaningar som nämns är relevant språkkompetens, lokaltillgång samt dialog med 
att erbjuda skolgång till ukrainska barn i Sverige? Migrationsverket.



Samlad bedömning
Endast öppen information

Liv och hälsa Ingen belastning på sjukvården relaterat till flyktingsituationen.

Samhällets funktionalitet Rysslands invasion av Ukraina har ingen påverkan på samhällets funktionalitet.

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

Miljö och ekonomiska värden Höga priser på energi (el, fordonsbränslen och gas) 
lantbruket påverkar länet som har en förhållandevis 
påverkar upplåningsräntan vilket berör både företag 

påverkar stora delar av näringslivet. Ökade kostnader för 
hög andel livsmedelsproducenter. Riksbanken höjda reporänta 
och privatpersoner.  

Nationell suveränitet 

Förtroende 

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