
Samlad nationell lägesbild den 22 november 2022

Allmänt
• Påverkan på länen är, frånsett elpriserna i södra Sverige, överlag 

begränsad.
• Energifrågorna dominerar fortsatt lägesrapporteringarna i synnerhet från 

sydlänen.
• Fortsatta rapporter från länsstyrelserna om påverkan på näringsliv och  

privatpersoner, med anledning av ökande och oförutsägbara elpriser. 
• Fortsatt stort informationsbehov från allmänhet och näringsliv om 

energipriser och energibesparingsåtgärder.
• Flera länsstyrelser rapporterar att kommunerna och näringslivet 

efterfrågar samverkan och tydligare besked rörande ekonomisk 
kompensation med anledning av elpriserna.

Migration och social hållbarhet
• Fortsatt rapportering om att enskilda har ett ökat behov av stöd på grund 

av prisökningar, vilket indikerar att fler riskerar ekonomisk utsatthet samt 
påverkan på liv och hälsa. Organisationer inom civilsamhället som stödjer 
utsatta med livsmedel ser ett ökat behov av stöd bland flera målgrupper. 

• Uppfyllnadsgraden av fördelningstalen varierar mellan landets 
kommuner.

Skola och utbildning
• Enstaka rapporter om utmaningar med att rekrytera personal 

med språk- och pedagogikkompetens.

Cybersäkerhet och desinformation
• De länsspecifika lägesbilderna är expedierade till länen. 

Sammanställning av nationell lägesbild pågår.

Näringslivet
• Flera av sydlänen rapporterar att höga och oförutsägbara el-

och drivmedelspriser får fortsatt mycket stor påverkan på 
näringsliv.

• Ökat antal varsel har rapporteras.
• Ett län lyfter att minskad efterfrågan och inflation påverkar 

företagen negativt och att fler företag än tidigare inom 
elintensiva branscher har problem med likviditeten.
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Gulmarkerat = förändring sedan föregående rapportering



Blekinge: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Dalarna: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Gotland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild. 

Gävleborg: Påverkan på länet är fortsatt begränsad till måttlig. Läget med ökade 
el-, bränsle-och materialkostnader fortsätter att påverka flera kommunala 
förvaltningar, det privata näringslivet och privatpersoner.

Halland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Jönköping: Den övergripande påverkan på länets kommunala verksamheter är 
fortsatt låg men några kommuner rapporterar fortsatt om ökade kostnader samt 
längre leveranstider på bland annat läkemedel och reservdelar. Inflödet av samtal 
till Regionens energi och klimatrådgivning har minskat något från tidigare veckors 
höga nivåer. Regionens företagsjour får fortsatt många samtal från företag. Vid 
nätverksmöten med näringslivet framhålls det att det inte endast är energipriser 
som försvårar för företagen längre, utan även inflation och minskad efterfrågan. 
Kommunernas näringslivsansvariga rapporterar att fler företag än tidigare inom 
elintensiva branscher har problem med likviditeten.

Jämtland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Kalmar: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild. 

Kronoberg:  Flera kommuner rapporterar om att det går överlag bra för flera 
företag men att orderböckerna skiljer sig beroende på bransch. Världsmarknaden 
för ex råvaror skapar komponentbrister och leveranstider, boprisfall drabbar 
byggsektorn, höga volatila elpriser för elintensiva företag och ränteläget skapar 
därtill en överhängande oro inför 2023. Stöd ges till föreningar för att klara vintern 
och sökbara investeringsbidrag finns för att stimulera energieffektiviseringen. 

Norrbotten: Anvisningar till länets kommuner för jämnare fördelning av 
skyddsbehövande har avstannat på grund av färre antal skyddsbehövande än 
beräknat i behov av anvisning till en kommun. Norrbottens uppfyllnadsgrad (antal 
mottagna flyktingar från Ukraina) ligger fortsatt på 66,4%.

Skåne: Situationen för elintensiva industrier i länet är synnerligen problematisk. 
Många producenter behöver göra kostnadsberäkningar och överväga om 
produktionen kan fortsätta. Utmaningarna utgörs av osäkerhet gällande såväl 
tillgång som pris på energi. Inte minst livsmedelstillverkningen har stora 
utmaningar (20 25 procent av rikets tillverkning sker i länet).

Stockholm: Vad gäller anvisningar av skyddsbehövande från Ukraina ligger 
Stockholms län på 95 procents uppfyllnadsgrad och Migrationsverket har satt 
stopp för ytterligare direktanvisningar. Det betyder att det till exempel inte går att bli 
anvisad till en kommun i Stockholms län på grund av jobb som har varit fallet 
tidigare. Utrymmet som finns kvar behövs för barn som föds och särskilda fall.

Södermanland: Länsstyrelsen är i grönt stabsläge och arbetet drivs i linje i 
respektive sakverksamhet..

Uppsala: Påverkan på länet är i dagsläget begränsad.

Västerbotten: Länsstyrelsen bedömer läget i länet som fortsatt stabilt.

Västernorrland: I överlag är läget lugnt i länet. Inga nyligt inkomna rapporter från 
kommuner

Västmanland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Västra Götaland: Fyra kommuner rapporterar måttlig påverkan och en kommun 
rapporterar betydande påverkan på någon av kommunens verksamheter. Två 
kommuner lyfter planering av energibesparingar och kontinuitet i verksamheterna 
som en konsekvens av kriget i Ukraina.

Värmland: Länets 16 kommuner rapporterar alla om ett oförändrat läge. På 
länsnivå har strax under 50% av de framtagna fördelningstalen för 
skyddsbehövande flyktingar från Ukraina tagits i anspråk.

Örebro: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild. 

Östergötland: Allt fler skyddsbehövande ansöker om särskilt bidrag från 
Migrationsverket för att bekosta vinterkläder. En tredjedel av skyddsökande 
ukrainare i länet har inte genomgått hälsoundersökning som erbjuds av regionen.  
Det finns en oro hos mindre elnätägare om att deras styrelplan inte kommer att 
beaktas då de är beroende av strömtillförsel från regionnät. Företag som drabbats 
av höga och oförutsägbara elpriser är i behov av tydliga och långsiktiga besked om 
vilka förutsättningar som gäller för eventuella stöd.

Endast öppen information
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Länsspecifika rapporteringar



Åtgärder som länsstyrelserna genomfört eller planerar

Blekinge: Torsdag 17 november hölls en Inriktnings och samverkansfunktion med 
fokus på eventuella nya flyktingströmmar från Ukraina med anledning av 
intensifierade angrepp av Ryssland mot infrastruktur.

Jönköping: Regionens energikontor deltar på träffar med näringslivet i 
kommunerna samt har deltagit på en större företagsmässa bland 
underleverantörer (Elmia Subcontractor ). En regionalt anpassad 
energisparkampanj planeras i samverkan mellan olika aktörer där näringslivet är 
tänkt att vara en målgrupp. Vecka 46 genomfördes ett tredje samverkansmöte 
gällande länsstyrelsens regeringsuppdrag för energibesparingsåtgärder.

Skåne: Staben har publicerat länets första utgåva av  Länsstyrelsens energibrev. 
Nyhetsbrevet syftar till att tipsa om relevanta webbinarium, åtgärder, evenemang 
och goda exempel inom framförallt energibesparing och energieffektivisering från 
Länsstyrelsen och andra aktörer. Regionen har återlanserat sitt koncept 
”Företagsakuten ”, som användes under pandemin, men anpassat det för 
energipåfrestningen. Staben för energipåfrestning genomför inom ramen för 
regeringsuppdraget om att stötta kommuner i att vidta energibesparingsåtgärder 
utbildningsprojektet Värdeskapande fastighetsförvaltning , vars syfte är att utbilda 
inom möjligheten till strategiska investeringar inom energibesparing i det 
kommunala fastighetsbeståndet. En tidigare genomlysning har visat att eftersatt 
underhåll

Uppsala: Länsstyrelsen har analyserat de enkätsvar som tidigare skickats ut. 
Enkäten har syftat till att ge länets involverade aktörer möjlighet att utvärdera årets 
Ukraina-relaterade arbete med länsstyrelsen. En återkoppling har även sedan 
skickats ut till de aktörer som mottog enkäten. Länsstyrelsen har delgett 
kommunerna den länsvisa sammanställningen av lägesbild cybersäkerhet omgång 
två.

Västerbotten: Länsstyrelsen planerar för att 1 december genomföra ett 
webbinarium om det säkerhetspolitiska läget och energibesparingsuppdraget.

Västmanland: Länsstyrelsen och beredskapsgruppen i länets 
samverkansforumutvärderade 17/11 mottagandet av skyddssökande från Ukraina i 
två kommuner under våren, för att kunna ta tillvara på lärdomar inför kommande 
kriser.

Västra Götaland: Länsstyrelsen har genomfört en regional samverkanskonferens 
och en efterföljande regional kommunikationssamverkanskonferens med 
anledning av energisituationen i länet. Fortsättningsvis kallas kommunerna till 
samverkanskonferenser vid behov.

Västernorrland: Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna påbörjat 
arbetet med att ta fram en plan för samverkan om det uppstår eleffektbrist. Möten 
avseende ”Manuell förbrukningsfrånkoppling” MFK har hållits på nationell nivå i 
veckan. Länsstyrelsen Västernorrland planerar utifrån det att hålla ett regionalt 
informationsmöte kring detta med kommunerna i närtid.

Örebro: Länskonferens för krisberedskap och totalförsvar 2022, genomfördes 
onsdagen den 16 november, delvis med tema kopplat till elsituationen.

Endast öppen information
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Kommunspecifikt

Kronoberg: Alvesta; enligt en utskickad enkät till näringslivet funderar 12% av företagen på att varsla inom den närmsta tiden, samtidigt behöver flera företag anställa.

Norrbotten: Jokkmokk: Kommunen har vidtagit åtgärder för ökad cybersäkerhet. Kommunen planerar att delge information till allmänheten gällande uppsikt över 
eventuell misstänkt aktivitet.

Södermanland: Lugnt läge hos kommunerna. Mottagandet av ukrainska flyktingar fungerar till största del bra.

Uppsala: Uppsala kommun: Kommunen uppger att de har ett ansträngt läge när det kommer till sitt anvisningstal. Det på grund av att de fått många anvisningar på 
kort tid. Man väntar på återkoppling från Migrationsverket angående en paus i anvisningarna. Vidare nämns att kommunstyrelsen beslutat om inriktning som uppmanar 
förvaltningar och bolag att agera för att spara el. Kommunen märker även av ökade priser och långa leveranstider på IT-produkter.

Västerbotten: Skellefteå kommun genomför mindre upphandlingar hos lokala bönder utifrån ett klimatperspektiv, men även som ett sätt att ha beredskap för kristider.

Västra Götaland: Lidköpings kommun: Bedrägeri-sms har skickats till kunder hos Lidköpings elnät med uppmaningen att klicka på länk på grund av obetalt faktura 
och risk för bortkoppling. En dementi inklusive råd hur man ska hantera sådana sms har skickats ut till kunderna. Lidköpings kommun: Ett ökat behov av ekonomiskt 
bistånd på grund av ökade priser för mat och el samt oro för kommande hyresökningar 2023. Fler telefonsamtal in till budget-och skuldrådgivare. Stenungsunds 
kommun: Har hanterat två fall av desinformation

Östergötland: Kommuner rapporterar om problem med utbetalningar av statliga ersättningar från Migrationsverket. Majoriteten av länets kommuner har ännu inte fått 
utbetalad den dygnsschablon som följer med mottagandet av skyddsökande enligt massflyktsdirektivet. En kommun rapporterar att anvisningsschablonen används till 
tomhyra, när anvisningar inte genomförs. Norrköpings migrationsboende kommer att stängas den 14 december 2022. Det innebär att inga nya skyddsbehövande 
placeras på boendet utan erbjuds platser utanför länet.

Endast öppen information
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Samlad bedömning 22 november
Liv och hälsa • Vård- och omsorgssektorn är fortsatt påverkad av förekomsten av covid-19 i samhället, om än i varierande 

utsträckning mellan länen.
• Det finns risk för exploatering av skyddssökande från Ukraina och andra utsatta grupper. 
• Ökad ekonomisk utsatthet får effekter på människors liv och hälsa.

Samhällets 
funktionalitet

• Inga nya uppgifter om påverkan på skyddsvärdet.

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

• Ekonomiskt utsatta personer kan få svårt att klara egen försörjning i och med de stigande levnadskostnaderna.

Miljö och ekonomiska 
värden

• Högre priser och brist på insatsvaror påverkar stora delar av näringslivet och den offentliga sektorn. Särskilt 
drabbade sektorer är bland andra jordbruk- och livsmedel, transport och bygg. 

• Ökande och oförutsägbara elpriser har fortsatt stor påverkan på näringsliv och privatpersoner. Skillnader i elpriser 
inom landet skapar ojämlika konkurrensförhållanden.

• Omfattande rapporter om oro i samhället inför kommande vinter, kopplat till högre elpriser och eventuell manuell 
förbrukningsfrånkoppling.

Nationell suveränitet • Det förändrade säkerhetsläget på grund av Rysslands invasion av Ukraina och Sveriges Natoansökan föranleder 
utökat arbete med säkerhetsfrågor i länen.

Förtroende • Länsstyrelserna genomför kommunikationsinsatser gentemot kommuner och allmänheten rörande elförsörjningen. 

*Grå: Uppgift saknas. Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan. 
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Samverkans- och informationsbehov 

Behov: Status

Ett län lyfter att Ukrainska medborgare uppmanas att lämna Ukraina under vintermånaderna, om möjligt. 
Migrationsverkets fördelningstal bör uppdateras för att reflektera en möjlig ökad tillströmning av 
skyddssökande, för att ge kommunerna möjlighet att vara beredda på ett ökat mottagande.

I nuläget förväntas ingen 
ökning av mottagandet. 
Ny prognos från 
Migrationsverket kommer 
den 23/11

Samverkans- och informationsbehov
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