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Övergripande lägesbild
• I dagsläget finns enligt Migrationsverket tillräckligt många boendeplatser för flyktingar från 

Ukraina. Den 24 mars hade 732 personer flyktingar som kommit till länet sökt tillstånd enligt 

masskyddsdirektivet och 375 personer hade fått beviljade tillstånd. Samma dag var 260 av de 

ca 1000 tillfälliga boendeplatserna som kommunerna ställt till förfogande belagda.

• De flesta kommuner har tagit emot flyktingar från Ukraina. Kommunerna som har tagit emot 

rapporterar låg påverkan på sina verksamheter i nuläget.

• Äggproducenters utgifter är större än intäkterna. Det tidigare planerade krisstödet täcker 

endast 10 % av de ökade foderkostnaderna. Unghönsbeställning har minskat med 10 % 

jämfört med samma period 2021, vilket kan vara tecken på en framtida minskad produktion.

• Byggindustrin har ökade materialpriser. Många företag inom branschen har personal från 

Ukraina som inte kommer in till Sverige nu, vilket leder till ökad personalbrist.

• Kommunerna får många frågor från media om skolverksamheten för barn från Ukraina.

Åtgärder som länsstyrelsen genomfört eller planerar
• Länsstyrelsen har uppmanat kommunerna att säkerställa kontaktvägar mellan 

integrationssamordnare och krisberedskapshandläggare. Två ordinarie nätverk i länet arbetar 

med mottagande där samtliga kommuner ingår.

• I Länsstyrelsens andra inventering av tillfälliga boendeplatser redovisades 2.187 st till 

regeringen (25/3).

• Ett nytt ISF-stöd har startats avseende krisstödsinsatser för mottagande av flyktingarna.

• Länsstyrelsen håller veckovisa samverkansmöten med länets kriskommunikatörsnätverk för 

att identifiera behov av kommunikationsinsatser och kommunikativa utmaningar.

• Länsstyrelsen planerar att skicka pressmeddelande och göra inlägg i sociala medier om 

lägesbilden varje vecka.

• Samverkan har genomförts med aktörer inom gröna näringar samt med Jordbruksverket.

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

regional nivå. Länsstyrelsen skickar information veckovis till dessa aktörer.

Behov av information, samverkan och åtgärder
• Det finns fortsatt behov av information och kommunikation mellan kommuner, 

myndigheter och civilsamhället.

• Det finns behov av information till allmänheten gällande tillgången på boendeplatser 

för flyktingar.

• Det finns växande behov av information till allmänheten om vad man bör tänka på om 

man erbjuder husrum åt flyktningar, och vad som gäller för medföljande sällskapsdjur.

• Det finns ett stort behov av prognoser för kommande flyktingströmmar och fördelning 

av flyktingar hos länets kommuner.

• Kommunerna har behov av regelbunden statistik rörande antalet som söker 

uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet och asyl, på lokal och regional nivå och 

uppdelat på ålder och kön.

Kommunspecifikt
• Polisen och Räddningstjänsten Östra Götaland ser ett samverkansbehov med länets 

kommuner rörande nya flyktingboenden och ensamkommande barn, för att säkra 

ordningsrutiner respektive brandskydd.

• En farhåga finns hos vissa mindre kommuner att privata initiativ med mottagande, 

genom t.ex. bussar med flyktingar, kan få stor påverkan på skolan och andra 

begränsade resurser. Viktigt med samverkan mellan offentliga och privata aktörer för 

att ge mindre kommuner planeringsförutsättningar.

• Det är fortsatt brist på tolkar.

• Region Östergötland rekryterar personal till Flyktingmedicinskt centrum (FMC) för att 

erbjuda hälsoundersökning och vaccination till alla nyanlända från Ukraina, med mål 

att erbjuda detta från och med maj.

• Vissa kommuner upplever det svårt att kunna boka besök till veterinärklinik för kontroll 

av flyktingarnas medföljande sällskapsdjur som inte kontrollerats i tullen. En del 

veterinärer har inte velat ta emot djuren pga. den förhöjda risken för rabies.
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Samlad bedömning

Liv och hälsa Jordbruksverket har begränsad förmåga att hantera alla ärenden gällande flyktingars medföljande sällskapsdjur.

Samhällets 

funktionalitet

Ökad belastning på veterinärvården.

Grundläggande 

värden (demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri-

och rättigheter)

Miljö och 

ekonomiska värden 

Påverkan på verksamheter på grund av ökade priser på drivmedel och insatsvaror utifrån redan höga nivåer, samt 

personalförsörjning. Risk att livsmedelsförsörjningen påverkas i ett längre perspektiv. Näringar som påverkas är byggindustrin, 

åkerinäring, transportföretag, livsmedelsindustrin m.fl.

Nationell 

suveränitet

Förtroende Upprätthålls inte samverkan i frågor om civilsamhället riskerar förtroendet för det offentliga att skadas.

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):


