
Övergripande lägesbild

Påverkan på Uppsala län är i dagsläget begränsad. Graden av inrapporterad påverkan är 
lägre i den här lägesbilden än i den föregående. Den samlade bedömningen är ändrad på 
det sättet att området Liv och hälsa nu är grön, det vill säga Ingen påverkan. Det med 
anledning av förändringar i underlaget från Region Uppsala.

Lägesbilden baseras på underlag från länets åtta kommuner samt Region Uppsala. 
Kommunerna i länet hanterar Ukraina-relaterade frågor inom ordinarie linjeverksamhet.

Samverkan och samordning gällande flyktingmottagande inom länet hanteras av berörda i 
kommunernas linjeverksamhet tillsammans med länsstyrelsen, som sammankallar till ett 
möte en gång i månaden. På mötet deltar även Migrationsverket. 

Enligt statistik från Migrationsverket den 10 oktober 2022 är 1 859 personer inskrivna i 
Migrationsverket mottagningssystem för Uppsala län. Av dessa är 1226 sökande enligt 
massflyktsdirektivet. Det omfattar anläggningsboenden, eget boende, kommunalt och 
övriga boenden.

Kommunerna har inte inrapporterat någon upptäckt förekomst av påverkansoperationer.
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Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

• Länsstyrelsen begär varannan vecka in en lägesbildsuppdatering från kommunerna 
och regionen. Den avvikelserapportering som skett övriga veckor har utgått.

• Länsstyrelsen har sammanställt kommunernas svar till lägesbild cybersäkerhet 
omgång två och redovisat dessa till samordningskansliet. Länsstyrelsen har även 
redovisat resultatet av omgång ett till kommunerna.

• Länsstyrelsen har skickat ut en enkät för att ge länets aktörer möjlighet att utvärdera 
hur årets samordnings och samverkansarbete tillsammans med länsstyrelsen har gått. 

Informations- och samverkansbehov
Länsstyrelsen bjuder in till månadsvisa samverkansmöten med kommunerna och 
Migrationsverket.

Det finns ett fortsatt behov av samverkan kring skol- och migrationsfrågor vilket 
kontinuerligt avhandlas under de månadsvisa samverkansmötena med kommunerna 
och Migrationsverket.

Vid IT-påverkan uppmanas kommunerna att rapportera till CERT.se med kopia till 
länsstyrelsen.

Aktörspecifikt

Region Uppsala har inför tidigare lägesbilder angett måttlig påverkan på ’Hälso-
sjukvård samt omsorg’ och ’information- och kommunikation’. Båda är nu nedsatta till 
ingen påverkan och därav har lägesbildens samlade bedömning ändrats.

Uppsala kommun har mottagit cirka 200 personer i sitt anvisningstal av totalt 494.

Heby kommun uppger att Sala Heby Energi har problem med att få tag på visst 
material men att verksamheten ändå i nuläget kan bedrivas utan påverkan. 
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Samlad bedömning
Liv och hälsa

Samhällets funktionalitet

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

Miljö och ekonomiska värden

Nationell suveränitet

Förtroende

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

Miljö och ekonomiska värden:
Det framkommer i aktörernas svar att det finns påverkan i form av ökade livsmedelspriser, transportkostnader, långa leveranstider och stigande 
råvarupriser. Det här ger utslag i både i egen verksamhet och andra drabbade branscher.

Övriga områden
Övriga områden ser ingen påverkan.
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Endast öppen information

Gulmarkera ny information

Särskild lägesrapportering utbildningsfrågor
1. Hur har ni tagit in information från era kommuner? Informationen har hämtats i samband med lägesbildsbegäran. Senaste rapportering 2022-10-07. Nästa 

rapportering inkommer till Länsstyrelsen Uppsala län 2022-10-21.

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

Fyra kommuner har lämnat svar på skolfrågorna vid senaste inrapporteringen av lägesbild. En av dessa har 
lämnat ny information kopplat till skolfrågorna. Uthålligheten vad gäller inrapportering påverkas sannolikt av 
sammantaget två års kontinuerlig veckorapportering.

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

Enköpings kommun uppger att 44 barn har sökt skolplacering i kommunens skolor inför höstterminen.

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

Kommunerna ser till att det finns information på respektive hemsida samt försöker ha koll på och vetskap 
om de ukrainare som kommit till kommunen.
Enköpings kommun berättar att förvaltningen undersöker möjligheten att elever som omfattas av 
massflyktsdirektivet och har fyllt 18 år, har vistelseadress i Enköpings kommun och som uppfyller 
behörighetskrav ska ha rätt att tas emot i utbildning på Westerlundska gymnasieskolan om plats finns.

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

Kommunerna rapporterar att de har tillgång till relevant personal. Det avser dagens behov.
Heby kommun kommer dock att annonsera för att anställa en person som kan ukrainska och svenska.

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

Håbo kommun rapporterar att man önskar skriva in ungdomar på gymnasiet som läser enligt ukrainsk 
läroplan för det sociala sammanhanget det kan ge. Håbo önskar även erbjuda SFI till vuxna.
Heby kommun har för få elever för att organisera en FBK och istället möter man upp de elever som kommer 
in i ordinarie klasser.
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