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Endast öppen information

Övergripande lägesbild
Sammanfattning av läget i länet, t.ex. avseende migration, cybersäkerhet m.m.
Läget hos kommunerna och regionen
Information från andra relevanta aktörer
• Mottagandekapacitet Migrationsverket. Drygt 14 000 ukrainare har registrerat ansökan om skydd i 

Sverige, varav Stockholms län hittills tagit emot knappt 40 procent av alla sökande. Ansträngt läge i 
mottagandet i länet. Migrationsverket har dock trappat upp bemanningen och startat nya 
mottagningskontor. From 21/3 kommer det att gå att ansöka digitalt, vilket bedöms påskynda 
mottagandet.

• Boendekapacitet i länet. Behovet av boende är stort och Migrationsverket kommer att behöva fortsatt 
hjälp från kommuner och civilsamhället för att hantera situationen.

• Fall av människohandel i länet har inrapporterats av polisen vid färjeterminal.
• Mellersta militärregionen rapporterade 18/3 om att de var tillbaka i normal stabsberedskap.
• Polisen region Stockholm rapporterade 18/3 om en särskild insats kopplad till människohandel.
• Aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen är i aktiverat läget och bedriver ett gemensamt arbete för 

att hantera regionala konsekvenser.
• Ett antal överbelastningsattacker mot svenska myndigheter har genomförts under den senaste tiden 

men enbart haft marginell effekt.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller 
planerar
Åtgärder som länsstyrelsen genomför utöver linjeuppdrag
• Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för samordning av arbete och redovisning av uppdraget att 

inventera lokaler, anläggningar och enklare boendeformer som kan användas till tillfälliga boenden på 
kort och något längre sikt.

• Länsstyrelsen Stockholm har gått upp i aktiverat läge samt aktiverat SSR- Samverkan 
Stockholmsregionen.

• Länsstyrelsen Stockholm har dessutom inrättat Nationellt samordningskansli för händelsen.
• Robusthöjande arbete och insatser för säkra samband.
• Kommunikationsinsatser för rådande behov, just nu stort fokus på migration.
• Analys och scenarioplanering sker på länsstyrelsen och tillsammans med länets aktörer.
• Länsstyrelsen arbetar med migrationsfrågan tillsammans med länets aktörer inom ramen för SSR.

Informations- och samverkansbehov
Fokus på samverkansbehov och kommunikationsinsatser som behöver
hanteras på nationell nivå
Information från nationell nivå som er länsstyrelse har behov av

Migration:
• Löpande kommunikation och status i ersättningsfrågan för boenden.
• Löpande kommunikation och dialog om förväntat behov av stöd från regionala och lokala 

aktörer.
• Samordnad hantering av översättning viktig.
• Tydlighet kring vad som gäller för privatpersoner som erbjuder boende.

Kommunspecifikt
T.ex. kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna 
åtgärder, särskilda händelser, behov 

• En del kommuner har boenden för mottagning av flyktingar klara att sättas i bruk.
• SSR’s gemensamma arbete hanteras i två huvudsakliga spår – migration och 

säkerhetspolitik. Finns ett stort behov av samordnad kommunikation.
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Samlad bedömning
Liv och hälsa -

Samhällets 
funktionalitet

När det gäller förmågan att ta emot flyktingar föreligger en påverkan regionalt och MiV jobbar hårt med att skala upp och öka sin förmåga att registrera och fatta beslut till 
Ukrainska flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Boendekapaciteten är dock ansträngd i länet. Bedömningen är att det är ingen eller liten påverkan av samhällets 
funktionalitet i övrigt.
Ökat antal överbelastningsattacker har endast marginell påverkan på samhällets funktionalitet eftersom konsekvensen av att hemsidor tillfälligtvis går ner är begränsad.

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

När det gäller förmågan att ta emot flyktingar föreligger en påverkan regionalt och MiV jobbar hårt med att skala upp och öka sin förmåga att registrera och dela beslut till 
Ukrainska flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Boendekapaciteten är dock ansträngd i länet. Bedömningen är att det är ingen eller liten påverkan av samhällets 
funktionalitet i övrigt.

Miljö och 
ekonomiska värden 

För enskilda företag kan kriget i Ukraina ha betydande konsekvenser, men de ekonomiska effekterna på samhällsnivå bedöms som marginella. Länets handelsutbyte med 
den aktuella geografin är litet och den finansiella exponeringen begränsad. Tydligaste reala effekten ges via ökade drivmedelspriser.

Nationell 
suveränitet

-

Förtroende Övergripande bedömning är grönt läge (ingen påverkan) när det gäller förtroende för samhällets hantering. Fakta och information finns hos ansvariga myndigheter. 
Osäkerhet angående Migrationsverkets kapacitet.

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