
Samlad nationell lägesbild den 17 januari 2023

Allmänt
• Fortsatta rapporter från länsstyrelserna om påverkan på näringsliv och  

privatpersoner, med anledning av ökande och oförutsägbara elpriser.

• Flera länsstyrelser rapporterar om en ökad påverkan på hälso-och 

sjukvård, bland annat på grund av hög belastning och ökat antal 

sjukskrivningar. Region Dalarna rapporterar om allvarlig påverkan.

• Flera länsstyrelser rapporterar att kommunerna och näringslivet 

efterfrågar samverkan och tydligare besked rörande ekonomisk 

kompensation med anledning av elpriserna.

Migration och social hållbarhet
• Ett län har identifierat att eventuella nedstängningar av fritidsanläggningar 

kan medföra social isolering, utifrån lägesbild om sociala konsekvenser.

• 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
• Endast fyra länsstyrelser har rapporterat om skolfrågor.

• Två länsstyrelser rapporterar att ett fåtal elever väljer att 

fortsätta sina studier i Ukraina på distans.

• En länsstyrelse rapporterar att en kommun har rekryterat flera 

tjänster till utbildningsförvaltningen med efterfrågad 

språkkunskap.

• Fortsatta utmaningar med att rekrytera personal med språk- och 

pedagogikkompetens i flera län.

Cybersäkerhet och desinformation
• Nationell lägesbild med tillhörande analys är klar för 

expediering.

Kommunikation (behov och utmaningar)
• En länsstyrelse lyfter behovet av riktad och anpassad 

information om höjda energipriser och ökade kostnader, främst 

till personer med utländsk bakgrund, funktionsnedsättning och 

de som lever i en isolerad och utsatt miljö.

• En länsstyrelsen anger att det finns svårigheter med att hitta en 

lagom nivå på kommunikationen för att få människor med olika 

behov att förstå det säkerhetspolitiska läget.

• En länsstyrelse lyfter att det är en utmaning att kommunicera 

energifrågan, gällande vad som ska kommuniceras och av 

vem.
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Gulmarkerat = förändring sedan föregående rapportering



Blekinge: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Dalarna: Tre kommuner rapporterar om måttlig påverkan på näringsliv. Region 

Dalarna rapporterar om allvarlig påverkan med fortsatt hög belastning på 

sjukvården, på grund av neddragningar av vårdplatser till följd av sjukskriven 

personal och VAB, hög belastning på akutmottagningarna och intensivvården 

samt indragna ambulanser på grund av personalbrist, vilket i slutändan medför 

allvarlig påverkan på den katastrofmedicinska beredskapen.

Gotland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Gävleborg: Läget med ökade el-, bränsle-och materialkostnader fortsätter att 

påverka flera kommunala förvaltningar, näringslivet och privatpersoner. Region 

Gävleborg har sänkt beredskapsnivån från stabsläge till normalläge.

Halland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Jönköping: Den övergripande påverkan på länets kommunala verksamheter är 

fortsatt låg. Några kommuner rapporterar fortsatt om ökade kostnader och längre 

leveranstider, samt hög sjukfrånvaro i vissa verksamheter. Region Jönköpings län 

rapporterar att vården är hårt ansträngd. Länsstyrelsen rapporterar om utmaning 

att kommunicera energifrågan, gällande vad som ska kommuniceras och av vem.

Jämtland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Kalmar: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Kronoberg: Råvarubristen har lättat. Det signaleras om varsel inom företag 

kopplat till bostadsbyggande från tre av länets kommuner.

Norrbotten: Vid ett ökat mottagande bedöms hälften av länets kommuner fortsatt 

ha bra eller mycket bra kapacitet. Flertalet kommuner tillhandahåller 

fritidsaktiviteter för både barn och vuxna flyktingar enligt massflyktsdirektivet. SFI 

eller annan undervisning i svenska erbjuds i 6 av 14 kommuner och civilsamhället 

bidrar aktivt med aktiviteter. Viss risk för påverkan på nationell suveränitet i 

samband flera EU-möten samt ökad övningsverksamhet av Försvarsmakten i 

länet.

Skåne: Länsstyrelsen har sammanställt en lägesbild av sociala konsekvenser 

som större organisationer och myndigheter ser med anledning av höjda 

energipriser och ökade kostnader. Lägesbilden visar bland annat att 

fritidsanläggningar riskerar att stängas vilket kan öka risk för social isolering. Det 

anges även behov om att synliggöra situationen för de mest utsatta och sårbara 

grupperna i samhället genom att lyfta frågorna i fler och större forum. Det finns 

behov av riktad och anpassad information till personer med utländsk bakgrund,  

funktionsnedsättning och de som lever i en isolerad och utsatt miljö.

Stockholm: Uppfyllnadsgraden för anvisningar av skyddsbehövande från Ukraina 

är generellt mycket hög i länet.

Södermanland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Uppsala: Påverkan på länet är fortsatt begränsad.

Västerbotten: Länsstyrelsen bedömer läget i länet som fortsatt stabilt.

Västernorrland: Övergripande lugnt i länet.

Västmanland: Det totala antalet inskrivna skyddsökande från Ukraina i länet har 

ökat sedan föregående lägesbild, då fler personer anvisats till Västerås av 

Migrationsverket. 

Västra Götaland: Det kommer vara fler utmaningar för gasförsörjningen på den 

dansk svenska marknaden under vintern 2023/2024 än vad som är fallet under 

2022/2023.

Värmland: Kommunerna uppger att samhällsviktiga verksamheter är ansträngda 

ekonomiskt.

Örebro: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild. 

Östergötland: Företag som säljer varor och tjänster till konsumenter, främst inom 

detaljhandel, restaurang, besöksnäring och bygg påverkas av höga elkostnader 

och ändrade köpbeteenden på grund av inflationen. Antal konkurser i länet ökade 

under 2022 jämfört med de tre föregående åren. Detaljhandel, bygg och 

besöksnäring är de dominerande branscherna i konkursstatistiken. Antal ärenden 

till Region Östergötlands företagsjour fördubblades under 2022. 
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Länsspecifika rapporteringar



Åtgärder som länsstyrelserna genomfört eller planerar

Jönköping: Länsstyrelsen, tillsammans med länets krissamverkan (framförallt Polisen och Försvarsmakten), fortsätter arbetet med inventering av objekt och 

gemensam prioritering av skyddsvärden.

Gotland: Kriskommunikation vid händelse av eller klart höjd risk för MFK har förberetts hos aktörerna.

Kronoberg: Planerat möte med ”Tillsammansnätverket”, med deltagande från framförallt organisationer som företräder näringslivet och arbetsmarknaden. Extrainsatt 

Regionalt råd för introduktion av nya politiska ledningen i länet om civil beredskap. Genomfört samverkansmöte med länets aktörer med fokus på erfarenhetsutbyte om 

energibesparing med tema gatubelysning.

Norrbotten: Planerat uppföljningsmöte gällande beslutade fördelningstal med Migrationsverket och kommunerna i Norrbotten.

Skåne: Planerat erfarenhetsmöte med berörda aktörer i syfte att utvärdera utfört arbete och påbörja planering inför nästa höst och vinters påfrestningar. Planerat första 

kurstillfälle gällande värdeskapande fastighetsförvaltning, som genomförs inom ramen för regeringsuppdraget att stötta kommuner med energibesparingsåtgärder.

Stockholm: Talepunkter har tagits fram för information om eventuell manuell frånkoppling samt hur Länsstyrelsen Stockholm sparar el.

Västerbotten: Länsstyrelsen föreslår i en skrivning att regeringen utreder och inrättar ett ekonomiskt krisstöd till rennäringen.

Östergötland: Länsstyrelsen fortsätter att skicka nyhetsbrev till kommuner och civilsamhälle gällande aktuella frågor som rör personer med uppehållstillstånd enligt 

massflyktsdirektivet. 
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Kommunspecifikt

Blekinge: En kommun i länet rapporterar måttlig påverkan, främst med anledning av ökade elkostnader och ansträngd ekonomisk situation.

Gotland: Ansträngt personalläge och högt tryck på Visby lasarett och inom omsorgen, inklusive viss materielbrist. Påverkanskampanjen mot svensk socialtjänst har 

blossat upp igen.

Gävleborg: Gävle kommun förväntar sig en ökning av antalet som anvisas till kommunen med anledning av att flertalet stora kommuner söderut har fyllt sin 

anvisningskvot. Gästrikekommunerna har elavtal som har löpt ut vid årsskiftet vilket kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna.

Norrbotten: Ökad och stabil finansiering för kommuners åtgärder inom civilt försvar efterfrågas. Pajala kommun: Flaggar för ansträngt läge gällande energi- och 

värmeförsörjning. Det är hög risk för brist på biobränsle inom en snar framtid p.g.a. minskade avverkningar. Samtidigt har priset på biobränsle ökat med ca 150% det 

senaste halvåret.

Uppsala: Heby kommun: Kommunen känner av ökade byggpriser på kommunala byggprojekt. Kostnadsökningar och längre leveranstider är kännbara även på andra 

områden. Östhammars kommun: Uppger måttlig påverkan på Kommunalteknisk försörjning.

Skåne: Lunds kommun har, genom medel från ESF-rådet, rullat igång projektet Ukraina Care, med syftet att stärka deltagarnas ställning på den svenska 

arbetsmarknaden för att snabbt komma i arbete eller utbildning. 

Värmland: En kommun uppger att det finns utmaningar i att få tag på gode män, främst kopplat till ensamkommande barn.

Västernorrland: En kommun rapporterar att resurser för kommunikation är en utmaning. En kommun rapporterar angående bosättningsuppdraget att alla 

anvisningsbara bosättningsplatser används och att kommunen inte kan erbjuda ytterligare bosättning.

Västmanland: Västerås stad erbjuder kommunboende flyktingar, som har LMA-kort eller som går under massflyktingdirektivet, kostnadsfria bussresor med 

kollektivtrafiken i Västerås. Samverkan har skett med Migrationsverket och Region Västmanland för praktiskt genomförande. I Västerås stad, framförallt i 

högstadieskolor, noteras en ökad åtgång av skolmat.

Östergötland: Informationsutskick från Migrationsverket till de personer i länet som arbetar och bor i kommunernas boenden har väckt oro hos mottagarna av brevet, 

då det angav att skyddssökande eventuellt kan behöva stå för egen kostnad av mat och logi. Information om att brevet skulle skickas ut hade inte nått berörd personal i 

kommunerna. Linköping Stadsmission har beviljats stöd från Europeiska socialfonden för ett projekt med arbetsmarknadsinriktning riktat till skyddsbehövande från 

Ukraina i åldrarna 18-64 år.
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Samlad bedömning 17 januari

Liv och hälsa • Det finns risk för exploatering av skyddssökande från Ukraina och andra utsatta grupper. 

• Ökad ekonomisk utsatthet får effekter på människors liv och hälsa.

• Ökad påverkan på hälso-och sjukvård, bland annat på grund av hög belastning och ökat antal sjukskrivningar.

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, livsmedel, transport, bygg och besöksnäringen. 

• Ökande och oförutsägbara elpriser har fortsatt stor påverkan på näringsliv och privatpersoner. Geografiska 

skillnader i elpriser och stödinsatser skapar ojämlika konkurrensförhållanden. 

• Flera län (även i norra Sverige) rapporterar ökad påverkan på skyddsvärdet som bland annat beror på fortsatt 

ökade elpriser och ökat antal varsel. I de län som rapporterar betydande påverkan, främst sydlänen, finns en stor 

del av Sveriges befolkning med industrier, framförallt livsmedelsindustrin som är viktig för hela landet.

Nationell suveränitet • Det förändrade säkerhetsläget på grund av Rysslands invasion av Ukraina, Sveriges Natoansökan och Sveriges 

EU-ordförandeskap föranleder ökat arbete med säkerhetsfrågor i länen.

Förtroende • Energisituationens påverkan på hushållens kostnader och samhällsansvarigas hantering kan påverka förtroende 

för myndigheter.

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

Endast öppen information



Samverkans- och informationsbehov 

Behov: Status

Inga nya samverkans-eller informationsbehov har lyfts.

Samverkans- och informationsbehov
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