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Endast öppen information

Övergripande lägesbild

Behov av information, samverkan och åtgärder

• I dagsläget finns enligt Migrationsverket tillräckligt många boendeplatser för flyktingarna. Den
6 april hade 1002 personer från Ukraina registrerat sig hos Migrationsverket i Östergötlands
län, varav 8 var ensamkommande barn. Av dessa hade 750 personer fått beviljade tillstånd,
varav 7 var ensamkommande barn. Samma dag var 262 av de tillfälliga boendeplatserna som
kommunerna ställt till förfogande belagda.
• Flyktingar finns i länets alla kommuner. Kommunerna i länet anger låg till ingen påverkan för
sina verksamheter.
• De första besluten som är fattade av Jordbruksverket om hemisolering av sällskapsdjur som
inte uppfyller krav för införsel till Sverige har inkommit till länet.
• Det femte sanktionspaketet innebär att ryska fartyg inte kan anlöpa svenska hamnar, vilket
välkomnas av hamnarbetare i Norrköpings hamn.
• Enligt siffror från SGF (Sveriges Gris Företagare) och Gård & Djurhälsan innebär varje
producerad slaktgris en förlust på 336 kr för producenten.
• Enligt Svenska Äggs producentråd går äggproducenter i förlust med 6-7 kr per kg ägg.
• Initiativet Switch to Sweden (Linköpings Science Park) matchar internationell kompetens med
jobbsökande flyktingar för att kunna knyta dessa till arbetsmarknaden. I dagsläget är 120
företag över hela landet anslutna och man har 70 personer anslutna.

• Kommunerna efterfrågar fortsatt information om sitt uppdrag om att ordna boenden
efter den 12 april.
• Det finns fortsatt behov av nationellt samordnad information och beslut om vad som
gäller för medföljande sällskapsdjur som inte får bo på Migrationsverkets boenden.
• Det finns fortsatt behov av nationellt samordnad information kring hantering av
sällskapsdjur och kontroller av dessa för att minska spridning av desinformation.
• Polisen efterfrågar mer samordning utifrån ett ordnings- och säkerhetsperspektiv
rörande vilka boenden som är aktiva.
• Det finns ett fortsatt behov av nationellt samordnad information till allmänheten om
vad man bör tänka på om man erbjuder husrum åt flyktingar.
• Behov av information om vilka krav som kommer ställas på kommuner för att kunna få
statliga ersättningar för flyktingmottagandet.

Åtgärder som länsstyrelsen genomfört eller planerar
• Ett nytt ISF-stöd avseende krisstödsinsatser för mottagande av flyktingarna är etablerat.
• Länsstyrelsen håller fortsatt veckovisa samverkansmöten med länets kriskommunikatörsnätverk för att identifiera behov av kommunikationsinsatser och kommunikativa utmaningar.
• Länsstyrelsen skriver vid behov pressmeddelande och inlägg i sociala medier om veckans
lägesbild.
• Samverkan med aktörer i civilsamhället är etablerad eller på väg att etableras på lokal och
regional nivå. Länsstyrelsen skickar information veckovis till dessa aktörer.
• Länsstyrelsen författar nyhetsbrev till djurhälsopersonal i länet med den senaste informationen
från Jordbruksverket gällande sällskapsdjur som rest med sina ägare från Ukraina.
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Kommunspecifikt
• Polisen och Räddningstjänsten Östra Götaland ser fortsatt ett samverkansbehov med
länets kommuner och Migrationsverket rörande nya flyktingboenden, för att säkra
ordningsrutiner respektive brandskydd.
• Kommuner efterfrågar information och bättre framförhållning gällande de
boendeplatser som de tillhandahåller i nuläget. Kommuner önskar långsiktiga
lösningar.
• En kommun märker av en oro hos dem som bor på boenden om att det inte finns
några svar på vart man blir placerad efter den 12 april.
• Osäkra planeringsförutsättningar för skolan.
• Två kommuner har avvecklat sina krisledningsstaber, med fortsatt beredskap att
hantera frågorna inom ordinarie verksamhet.
• En kommun signalerar att det finns flyktingar som har ett stort vårdbehov. Det finns en
pågående samverkan mellan kommunen och regionen för att ombesörja behovet.

Gulmarkera ny information

Endast öppen information

Samlad
bedömning
Beskriv och motivera eventuella förändringar i bedömningen (jämfört med föregående rapportering):
Liv och hälsa

• Fortsatt en påverkan utifrån hantering av pandemin.
• Flyktingmedicinskt centrum rapporterar att arbete kring hälsoundersökningar är tidskrävande. Hälsoundersökningar erbjuds alltid,
men nu är trycket extra stort. Regionen ser över bemanningen på Flyktingmedicinskt centrum då personal behöver rekryteras.

Samhällets
funktionalitet

• Fortsatt påverkan på veterinärbranschen som redan är hårt belastad sedan tidigare.
• Det finns ett behov av nationellt samordnad information till allmänheten om vad man bör tänka på om man erbjuder husrum åt
flyktingar.
• Ur ett ordnings- och räddningstjänstperspektiv har polis och räddningstjänst ett behov av att veta var de aktiva boendeplatserna är
belägna.

Grundläggande
värden (demokrati,

• Inget nytt att rapportera.

rättssäkerhet och mänskliga frioch rättigheter)

Miljö och
ekonomiska värden

• Det finns en osäkerhet kring säsongsarbetskraft från Ukraina. Det nya regeringsbeslutet om att tillämpningen av massflyktsdirektivet
gäller även dem som rest in från och med 30 oktober 2021, väntas underlätta för aktörer att säkra säsongsarbetskraft från Ukraina.
• Intäkter matchar just nu inte de ökade kostnaderna för bland annat foder, el och drivmedel hos producenter av slaktgris och ägg.
Producenters reducerade lönsamhet riskerar att leda till minskade djurbesättningar eller avvecklade verksamheter, vilket påverkar
den svenska livsmedelsförsörjningen.

Nationell
suveränitet

• Inget nytt att rapportera.

Förtroende

• Det är viktigt att korrekt information om hantering och kontroll av sällskapsdjur kommer fram så att inte desinformation om felaktiga
åtgärder sprids.

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

