Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i F län, datum:
220322

Övergripande lägesbild
Migration: God tillgång till boenden. Förberedelser och fortsatt inventering pågår i
länet. Under helgen har det första evakueringsboendet i länet öppnas upp. Inom
skolverksamheten inventeras platssituationen och det förbereds för mottagande av nya
elever. Regionenens hälso- och sjukvård deltar i planeringen.
Näringsliv: Inom näringslivet i länet påverkas främst de företag som berörs av höjda
priser på diesel, el och insatsvaror, som till exempel företag inom jordbruket,
fordonsindustrin samt transportsektorn.

Endast öppen information

Behov av information, samverkan och åtgärder
Migration: Kommuner efterfrågar information om ekonomiskt ersättning för
samt prognoser kring nyttjande av tillfälliga boenden. Kommuner efterfrågar
dessutom ett förtydligande kring socialtjänstens ansvar kring utbetalning av
LMA-ersättning.
Cybersäkerhet: Det finns behov av stöd från nationella aktörer med att ta
fram metodstöd för övning.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller
planerar
Övergripande: Länsstyrelsen har tillsammans med länets krissamverkan (Fsamverkan) startat upp en särskild händelse, inklusive ISF, för hantering av
konsekvenserna av det försämrade omvärldsläget. Fokusområden: lägesbild,
flykting/migration, cybersäkerhet, riskanalys insatsvaror, blåljussamverkan, skydd av
samhällsviktig verksamhet samt kriskommunikation och motverka desinformation.
Migration: Ett operativt nätverk har startats på regional nivå med syfte att byta
erfarenheter, sprida information och identifiera utmaningar för gemensam hantering.
Länsstyrelsen deltar även i veckovisa avstämningar med ordinarie nätverk för
kommunal utveckling samt har veckovisa avstämningar med Migrationsverket.
Näringsliv: Länsstyrelsen tillsammans med Regionen och kommunerna deltar i
veckovisa uppkopplingar med länets näringslivsorganisationer.
Cybersäkerhet: Länsstyrelsen stöder kommuner och Regionen med att utveckla
lägesbilder kring cybersäkerhet samt framtagandet av en metoder i syfte att stärka
arbetet.

Godkänd av: Beredskapsdirektör Fredric Jonsson

Kommunspecifikt

Gulmarkera ny information

Endast öppen information

Samlad bedömning
Liv och hälsa
Samhällets funktionalitet

Beskriv och motivera eventuella förändringar i bedömningen
(jämfört med föregående rapportering):

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.

