
Samlad nationell lägesbild den 6 december 2022

Allmänt
• Påverkan på länen är, frånsett elpriserna i södra Sverige, överlag 

begränsad. 
• Energifrågorna dominerar fortsatt lägesrapporteringarna i synnerhet från 

sydlänen.
• Flera län rapporterar om åtgärder med anledning av ökad risk för 

effektbrist och frånkoppling av delar av elnätet.
• Fortsatta rapporter från länsstyrelserna om påverkan på näringsliv och  

privatpersoner, med anledning av ökande och oförutsägbara elpriser. 
• Flera länsstyrelser rapporterar att kommunerna och näringslivet 

efterfrågar samverkan och tydligare besked rörande ekonomisk 
kompensation med anledning av elpriserna.

Migration och social hållbarhet
• Fortsatt rapportering om att enskilda har ett ökat behov av stöd på grund 

av prisökningar, vilket indikerar att fler riskerar ekonomisk utsatthet samt 
påverkan på liv och hälsa. Organisationer inom civilsamhället som stödjer 
utsatta med livsmedel ser ett ökat behov av stöd bland flera målgrupper. 

• Uppfyllnadsgraden av fördelningstalen varierar mellan landets 
kommuner.

Skola och utbildning
• Ett län rapporterar att det saknas möjlighet att bedöma och 

värdera ungdomars ukrainska betyg för studier på 
gymnasienivå.

• Enstaka rapporter om utmaningar med att rekrytera personal 
med språk- och pedagogikkompetens.

Cybersäkerhet och desinformation
Externt:
• 23/11 CERT-SEs e-postadress användes i nätfiskekampanj
• 1/12 Försvarsmakten utsatta för överbelastningsattack

2/12 A-kassans underleverantör Softronic utsatta för 
cyberangrepp

Näringslivet
• Ett län lyfter att det finns ett behov av ekonomiskt stöd för de 

företag som satsar på grön omställning.
• Ett län lyfter lantbrukets ekonomiska situation med den höga 

belåningsgraden för företag inom livsmedelsproduktion. 
Vidare lyfts att konsumenter väljer billigare importerad mat

• Fortsatta rapporter från flera av sydlänen om att höga och 
oförutsägbara el- och drivmedelspriser får mycket stor 
påverkan på näringsliv. 
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Gulmarkerat = förändring sedan föregående rapportering



Blekinge: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Dalarna: Länsstyrelsen har sedan tidigare mottagit information om att det finns 
signaler som kan tyda på ett utnyttjande av flyktingar från Ukraina som arbetskraft 
eller annan exploatering i länet. Länsstyrelsen fortsätter att bevaka frågan.

Gotland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild. 

Gävleborg: Påverkan på länet är fortsatt begränsad till måttlig. Prisökning och 
inflation tillsammans med leveransstörningar påverkar byggprojekt, reparationer 
och underhåll.

Halland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Jönköping: Den övergripande påverkan på länets kommunala verksamheter är 
fortsatt låg. Jordbrukets företrädare lyfter lantbrukets ekonomiska situation med 
fokus på den höga belåningsgraden för företag inom livsmedelsproduktion. Vidare 
lyfts även att konsumenter just nu väljer billigare importerad mat. Det finns ett 
behov av ekonomiskt stöd för de företag som satsar på grön omställning. Det finns 
signaler om att byggprojekt avstannat på grund av att energiförsörjningen inte är 
tillräcklig till nya byggområden.

Jämtland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Kalmar: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild. 

Kronoberg:  Länsstyrelsen rapporterar om att ideella organisationer ser ett ökat 
behov av ekonomisk stöd bland barnfamiljer och pensionärer som inte har råd 
med mat och sjukvårdsbesök. Det finns även behov av ekonomisk hjälp med 
resor.  

Norrbotten: Låg påverkan på länets aktörer. Anvisningar till länets kommuner för 
jämnare fördelning av skyddsbehövande pågår och Norrbottens uppfyllnadsgrad 
(antal mottagna flyktingar från Ukraina) har ökat sen sista rapportering med 2,1 % 
och ligger på 68,5%.

Skåne: Driftstopp på Oskarshamn 3 utgör ett orosmoment under perioden 9-18 
december. I dagsläget utgör bortfallet 1430 MW. Det totala antalet 
skyddsbehövande har minskat i Skåne den senaste månaden. Antalet kvinnor har 
minskat medan antal män har ökat. Situationen för elintensiva industrier och 
dagligvaruhandel i Skåne är synnerligen problematisk.

Stockholm: Kostnadsökningarna rörande livsmedel, energi och boende innebär, 
om än i varierande utsträckning, påfrestningar för allt fler hushåll i länet.

Södermanland: Länsstyrelsen är i grönt stabsläge och arbetet drivs i linje i 
respektive sakverksamhet.

Uppsala: Påverkan på länet är i dagsläget begränsad.

Västerbotten: Länsstyrelsen bedömer läget i länet som fortsatt stabilt. Regionen 
rapporterar fortsatt akut brist på sjukvårdspersonal. De indirekta konsekvenserna 
av kriget, i form av energikris bedöms ha större påverkan för länets aktörer och 
invånare. Det finns fortsatt beredskap i länet att hantera mottagande av EKB enligt 
massflyktsdirektivet om behov skulle uppstå.

Västernorrland: Övergripande lugnt i länet Det yttras en oro för ökande priser på 
varor, energi, bränsle samt räntor samt ökade leveranstider i länet. 

Västmanland: Det totala antalet inskrivna skyddsökande från Ukraina i länet har 
minskat sedan förra lägesbilden.

Västra Götaland: Fyra kommuner rapporterar måttlig påverkan på någon av 
kommunens verksamheter. Tre kommuner lyfter planering av energibesparingar 
och kontinuitet i verksamheterna inför möjlig elbortfall i vinter

Värmland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Örebro: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild. 

Östergötland: Den 2 december betalas drygt 620 miljoner kronor ut i 
jordbrukarstöd till jordbrukare i Östergötland. Tillsammans med de delutbetalningar 
som gjorts tidigare under året kommer drygt 810 miljoner kronor ha betalats ut 
under 2022. Detta är fördelat på länets 3100 lantbrukare.

Endast öppen information
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Åtgärder som länsstyrelserna genomfört eller planerar

Blekinge: Torsdag 1 december genomfördes en seminarieövning i manuell 
förbrukningsfrånkoppling (MFK) med länets aktörer samt elbolag och övriga 
berörda myndigheter. Detta för att skapa bättre förståelse samt förbereda inför en 
eventuell MFK.

Halland: Länsstyrelsen bevakar en eventuell ökning av flyktingströmmar från 
Ukraina under nuvarande vinterperiod då Ukraina uppmanar sina medborgare att 
lämna landet med anledningen av utslagen infrastruktur.

Jönköping: Energifrågans sociala konsekvenser för hushållen och riskerna för 
energifattigdom har diskuterats i ett flertal forum. I december kommer 
länsstyrelsen att genomföra en hearing med civilsamhällesorganisationerna i länet 
på temat ”Social hållbarhet i kristid”. Vecka 49 genomför Länsstyrelsen ett fjärde 
möte med länets kommuner gällande regeringsuppdraget om 
energibesparingsåtgärder.

Kalmar: Medverkat på övning kring samverkan vid en manuell 
förbrukningsfrånkoppling som Länsstyrelsen Blekinge genomfört.

Kronoberg: 8/12 Tillsammansnätverket har möte. De som medverkar är 
framförallt organisationer som företräder näringslivet och arbetsmarknaden. 8/12 
Länsstyrelsen Kronoberg tillsammans med Energikontor sydost har möte för 
kommunerna i länet. 

Skåne: Staben för energipåfrestning har genomfört informationsmöte med 
intresserade kommuner om kommande utbildningar i värdeskapande 
fastighetsförvaltning. Utbildningen syftar till att ge kommuner en tydlig bild av vilka 
steg som behöver tas för att gå från punktinsatser till en långsiktig och 
värdeskapande fastighetsförvaltning med kraftigt minskade energikostnader och 
förbättrad kvalitet. Länsstyrelsen genomför även fortsatt arbete med involverade 
aktörer för att undvika behov av en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). 
Övningslarmning har genomförts med aktörer i Skåne och vi arbetar med att 
kvalitetssäkra denna.

Stockholm: En nätverksträff har genomförts den 25 november med kommunernas 
energi-och klimatstrateger.

Västerbotten: Länsstyrelsen har genomfört ett webbinarium om det 
säkerhetspolitiska läget och energibesparingsuppdraget. Länsstyrelsen avser efter 
årsskiftet genomföra en utvärdering av den regionala hanteringen av det 
säkerhetspolitiska läget.

Västmanland: Länsstyrelsen höll ett uppföljande analys-och beredningsmöte med 
länets beredskapssamordnare, med fokus på flyktingmottagande och 
energiförsörjning 1/12.

Västra Götaland:  Länsstyrelserna arbetar tillsammans med kommunerna med att 
ta fram en plan för samverkan om det uppstår eleffektbrist.

Örebro: Regional ISF genomfördes fredagen den 25 november, beslut togs om 
aktörsgemensam inriktning Energisituationen . Örebro läns 
kriskommunikationsnätverk har ett ordinarie möte den 7 december. På agendan
står bland annat energisituationen och trygghetspunkter.

Endast öppen information
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Kommunspecifikt

Blekinge: En kommun i länet rapporterar betydande påverkan, främst med anledning av ökad oro bland näringsidkare inför eventuell MFK. En kommun i länet 
rapporterar måttlig påverkan främst med anledning av eventuella förseningar av ersättning för de höga elpriser som påverkar företags överlevnadschanser.

Gävleborg: Hofors kommun: Socialtjänsten rapporterar om ett fortsatt ökat behov av en akut matpeng.

Jönköping: En kommun rapporterar måttlig påverkan på verksamhetsområde renhållning på grund av hög sjukfrånvaro bland lokalvårdspersonal efter ett utbrott av 
covid 19. 

Kronoberg: Växjö kommun: Vad gäller flyktingmottagandet planeras det för uppstart av svenskundervisning motsvarande SFI. 

Norrbotten: Arjeplogs kommun: Kommunen har utsett två personer som ansvarar för flyktingmottagandet. Pajala kommun: För vissa verksamheter är ekonomin 
fortsatt ansträngd på grund av ökade kostnader för drivmedel och livsmedel.

Skåne: Vissa kommuner rapporterar att de ser över sina boendeformer på grund av  att de anvisade förmodas stanna längre i kommunerna efter beslut om 
förlängning av massflyktsdirektivet.

Uppsala: Uppsala kommun har fått förtydligande om anvisingstal. Migrationsverket har svarat att de kommer att ge 3-8 anvisningar per vecka fram till årsskiftet för att 
ge bättre möjligheter att ordna boenden.

Värmland: Några kommuner rapporterar att de planerar för en eventuell manuell frånkoppling (MFK).

Västmanland: Ett räddningstjänstförbund arbetar med att säkra kontinuitetshanteringen genom att bygga upp en egen förmåga för försörjning av diesel, med 
anledning av läget på energimarknaderna.

Västernorrland: En kommun har uppmärksammat en viss ökning av spammail En kommun yttrar sig om Bosättningsuppdraget gällande flyktingar från Ukraina. Det 
finns enbart ett fåtal platser kvar på anvisningstal 2022 och inget nytt kommet att ges. Ett ökat antal anhöriga anländer till kommunen och platserna kommer inte räcka 
för att erbjuda platser till alla.

Västerbotten: Lycksele kommun rapporterar att de infört särskilda bevakningsåtgärder med anledning av de senaste IT-attackerna riktade mot svenska myndigheter 
och kommuner.

Örebro: El haveri i Hallsbergs kommun 23 november. Internetuppkoppling bröts samt växeln i Sydnärke låg nere en kortare stund.

Endast öppen information
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Samlad bedömning 6 december
Liv och hälsa • Vård- och omsorgssektorn är fortsatt påverkad av förekomsten av covid-19 i samhället, om än i varierande 

utsträckning mellan länen.
• Det finns risk för exploatering av skyddssökande från Ukraina och andra utsatta grupper. 
• Ökad ekonomisk utsatthet får effekter på människors liv och hälsa.

Samhällets 
funktionalitet

• Inga nya uppgifter om påverkan på skyddsvärdet.

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

• Ekonomiskt utsatta personer kan få svårt att klara egen försörjning i och med de stigande levnadskostnaderna.

Miljö och ekonomiska 
värden

• Högre priser och brist på insatsvaror påverkar stora delar av näringslivet och den offentliga sektorn. Särskilt 
drabbade sektorer är bland andra jordbruk- och livsmedel, transport och bygg. 

• Ökande och oförutsägbara elpriser har fortsatt stor påverkan på näringsliv och privatpersoner. Skillnader i elpriser 
inom landet skapar ojämlika konkurrensförhållanden. 

• Omfattande rapporter om oro i samhället inför kommande vinter, kopplat till högre elpriser och eventuell manuell 
förbrukningsfrånkoppling. Flera län rapporterar en betydande påverkan som bland annat beror på fortsatt ökade 
elpriser och ökat antal varsel. I de län som rapporterar betydande påverkan, främst sydlänen, finns en stor del av 
Sveriges befolkning med industrier, framförallt livsmedelsindustrin som är viktig för hela landet.

Nationell suveränitet • Det förändrade säkerhetsläget på grund av Rysslands invasion av Ukraina och Sveriges Natoansökan föranleder 
utökat arbete med säkerhetsfrågor i länen.

Förtroende • Länsstyrelserna genomför kommunikationsinsatser gentemot kommuner och allmänheten rörande elförsörjningen. 

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

Behov: Status

Det saknas möjlighet att bedöma och värdera ungdomars ukrainska betyg för studier på gymnasienivå. Till 
universitet finns UHR som kan bedöma utländska betyg, men motsvarande för gymnasienivå saknas. Det gäller 
även för ungdomar som inte är klara med sin gymnasieutbildning i Ukraina, men som ändå har betyg från lägre 
årskurser, skulle det vara värdefullt att få betygen bedömda, så att de kan läsa på rätt nivå i t.ex. matematik och 
engelska. 

Lyfts till Skolverket.

Samverkans- och informationsbehov
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