
Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i Östergötlands län, 

datum: 2022-03-22

Godkänd av: Håkan Dahm

Endast öppen information

Övergripande lägesbild
Stort ökat tryck och intresse från allmänhet och media för frågor kring totalförsvaret och 

beredskapsfrågor.

De flesta kommuner i länet är i stabsläge och förbereder mottagande av flyktingar. Flera 

civilsamhällesaktörer i länet har tagit eller vill ta initiativ i mottagandet av flyktingar, samt för att 

hjälpa till på plats i Ukraina. Många privatpersoner vill erbjuda sin hjälp och vissa upplever att 

den inte tas emot.

Bortfall av spannmål och oljeväxter från världsmarknaden innebär i dagsläget att det med 

dagens priser på kort sikt är lönsamt med spannmålsodling. Det innebär att företag med 

djurproduktion riskerar att drabbas i stor utsträckning på grund av den ökade prisbilden på 

foder. Gröna Näringen har framfört att en åtgärd för att öka försörjningsberedskapen är att 

använda åkermark som ligger i träda kan förberedas för odling och tas in i produktionen i närtid.

Företag inom åkerinäringen signalerar att de ökade drivmedelspriserna påverkar 

verksamheterna i stor utsträckning med risk för likviditetsproblem i april då avtalat pris kan vara 

lägre än de faktiska kostnaderna.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller 

planerar
• Länsstyrelsen inventerar enligt regeringsuppdrag tillfälliga boendeplatser i kommun, region 

och statliga myndigheter.

• Den 23 mars bjuder Länsstyrelsen in kommunala aktörer till informations- och frågemöte 

(Mottagningsforum) tillsammans med Migrationsverket.

• Länsstyrelsen gör veckovisa informationsutskick till samverkansaktörer i länet med anledning 

av flyktingsituationen. Länsstyrelsen har även sammanställt begreppsdefinitioner till 

kommunernas kommunikatörsnätverk.

• Samverkan med och mellan aktörer i civilsamhället är etablerad eller på väg att etableras på 

lokal och regional nivå. Länsstyrelsens samverkan med civilsamhället sker främst utifrån ett 

kommunikationsbehov.

Behov av information, samverkan och åtgärder

• Information behövs om vilka statliga ersättningar som kommer gälla för 

kommuner, regioner och statliga myndigheter som rapporterar in tillfälliga 

boendeplatser.

• Kommunerna i länet efterfrågar länsvisa prognoser från migrationsverket över 

kommande flyktingantal till sin kommun.

• Kommunerna efterfrågar tydlighet om ansvarsfördelning mellan kommun och stat.

• Det är positivt om det går att samordna översättningar av information i så stor 

utsträckning som möjligt.

• Det finns behov av samordnad kommunikation till allmänheten om vad man bör 

tänka på om man erbjuder husrum åt flyktningar samt vad offentliga aktörer gör för 

att säkerställa behovet av boendeplatser.

Kommunspecifikt

• Kommunerna i länet arbetar genomgående med att höja kapaciteten för 

mottagande av flyktningar, iordningsställa tillfälliga boende och förbereda 

skolverksamheternas undervisning för barn från Ukraina.

• Ett antal kommuner har tagit emot flyktingar som främst erbjudits tillfälliga 

boendeplatser.

• Region Östergötland efterfrågar kontaktpunkter för att säkerställa kontaktvägar 

mellan kommunerna och Flyktingmedicinskt centrum (FMC) för att erbjuda 

hälsoundersökning och vaccination till alla nyanlända från Ukraina.

Gulmarkera ny information



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. 

Endast öppen information

Beskriv och motivera eventuella förändringar i bedömningen (jämfört med 

föregående rapportering):

Liv och Hälsa – Påverkan på liv och hälsa har tidigare varit hög med anledning av pandemin. Flyktingmottagande 

innebär behov av hälsoundersökning och vaccination vilket medför en ökad belastning på hälso- och sjukvård. 

Sällskapsdjur från Ukraina innebär ökad risk för att rabies förs in i Sverige.

Samhällets funktionalitet –Mottagande av flyktingar från Ukraina kan hanteras i nuläget.

Grundläggande värden – Ingen påverkan i nuläget.

Miljö och ekonomiska värden – Påverkan på verksamheter på grund av ökade priser på drivmedel och 

insatsvaror utifrån redan höga nivåer. Risk att livsmedelsförsörjningen påverkas i ett längre perspektiv.

Nationell suveränitet – I nuläget hänvisar vi till den nationella bedömningen.

Förtroende – Behov av kommunikation och information till kommuner och allmänhet.


