
Samlad nationell lägesbild den 31 januari 2023

Allmänt
• Fortsatta rapporter från länsstyrelserna om påverkan på näringsliv och  

privatpersoner, med anledning av oförutsägbara elpriser och generella 
kostnadsökningar

• Flera länsstyrelser rapporterar fortsatt om en viss påverkan på hälso-och 
sjukvård, bland annat på grund av hög belastning och ökat antal 
sjukskrivningar. 

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.

Skola och utbildning
• Majoriteten av de länsstyrelser som har rapporterat om 

skolfrågor har inget nytt att rapportera.

• En kommun rapporterar om att man ser en ökad skolfrånvaro 
bland barnen från Ukraina. Kommunen gör en bedömning att  
många familjer står nu inför ett val om barnen ska fortsätta 
distansundervisning från Ukraina eller påbörja svensk 
undervisning.

• En kommun rapporterar om att det är en utmaning att betala ut 
lön till lärare och studiehandledare från Ukraina med 
samordningsnummer.

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

beslut/expediering.

Kommunikation (behov och utmaningar)
• Inga nya kommunikativa behov och utmaningar har 

rapporterats.
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Endast öppen information Dnr 106-13710-2022

Gulmarkerat = förändring sedan föregående rapportering



Blekinge: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Dalarna: Lägesbilden baseras på inkomna svar från 4 av 15 kommuner. 
Kommunerna har börjat signalera att det låga mottagandet och det försämrade 
planeringsunderlaget får organisatorisk påverkan, vilket försvårar möjligheterna till 
samma beredskap och kapacitet som under 2022. 

Gotland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

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

Halland: Fortsatta utmaningar hos de mindre företagen där flertalet näringsidkare 
meddelar om minskad försäljning. Det råder även en fortsatt oro kring elläget då 
energikostnaderna är alltjämt höga. Arbetslösheten är fortsatt låg och inga 
alarmerande tecken på försämring. En minskning av antalet fall med influensa, 
covid-19 och RS. 

Jönköping:. Den övergripande påverkan på länets kommunala verksamheter är 
fortsatt låg men några kommuner rapporterar fortsatt om ökade kostnader och 
längre leveranstider. Region Jönköpings län rapporterar att vårdplatsläget har 
förbättrats, med förbehåll att läget snabbt kan förändras.

Jämtland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Kalmar: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Kronoberg: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Norrbotten: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Skåne: Kommunerna vittnar om en ökad psykisk ohälsa hos de 
skyddsbehövande från Ukraina som nu anländer till kommunerna. Det finns även 
en oro specifikt för barnens mående. Många barn är isolerade då de bor på 
avlägsna platser som försvårar kommunikation till aktiviteter. Läget med 
energiförsörjningen är oförändrad sedan föregående rapportering.

Stockholm: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Södermanland: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Uppsala: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild.

Västerbotten: Länsstyrelsen bedömer läget i länet som fortsatt stabilt.

Västernorrland: Övergripande lugnt i länet. 

Västmanland: Fortsatt låg påverkan på grund av den säkerhetspolitiska krisen 
och flyktingmottagandet i länet. En viss ökning av varsel inom främst tillverkning, 
transport och vård och omsorg. 

Västra Götaland: Lägesbilden är i stort oförändrad men några få kommuner 
rapporterar om måttlig till stor påverkan. 

Värmland: Det är fortsatt långa leveranstider samt råvaru- och komponentbrist. 

Örebro: Inget nytt att rapportera sedan föregående lägesbild. 

Östergötland: Näringslivet och företag i länet påverkas fortsatt av ökade 
kostnader. Efterfrågan på närodlad mat har minskat. Restaurangnäringen 
signalerar att man inte vågar höja priserna på dagens lunch trots att kostnaderna 
har ökat.

Endast öppen information
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Länsspecifika rapporteringar



Åtgärder som länsstyrelserna genomfört eller planerar

Gotland: Länsstyrelsen anpassar sammansättningen för ISK efter aktuellt omvärldsläge.

Kronoberg: 7/2 Möte hålls för att starta upp den så kallade Kronobergsmodellen som handlar om att hantera varsel och nedläggningar. Kronobergsmodellen
tillskapades första gången i samband med finanskrisen. På mötet deltar ledningen för länsstyrelsen, Region Kronoberg och Arbetsförmedlingen. 31/1 Möte om 
näringslivet mellan länsstyrelsen och nätverket Business Region Kronoberg, som utgörs av näringslivsansvariga i kommunerna och Region Kronoberg.

Norrbotten: Genomfört dialogmöte gällande begreppet ”vård som inte kan anstå” med Region Norrbottens flyktingmedicinska enhet, Röda korset och kommunerna 
genomförd 20 januari. Fortsatt månadsvis uppföljning med Migrationsverket och kommunerna gällande mottagandet i länet för att dela lägesbild och identifiera 
samverkans-och/eller resursbehov.

Skåne: Den 17 januari sammankallade Länsstyrelsen Skåne till ett möte med ett urval av kommunerna, i syfte att samverka kring frågor om mottagande av ukrainare.
Länsstyrelsen medverkade den 25 januari på ett seminarium med MSB, Energimyndigheten, E.ON. m.fl. Länsstyrelsen arbetar med att redovisa regeringsuppdraget 
kring minskad energianvändning i statlig förvaltning utifrån inriktning av länsstyrelsernas nationella nätverk för klimat-och energistrateger.

Stockholm: Samverkan Stockholmsregionen (SSR) har startat ett länsgemensamt arbete inom säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsavtal. Arbetet sker inom ramen för 
SSR:s inriktning att i samverkan identifiera, prioritera och genomföra aktiviteter för att höja förmågan inom bland annat totalförsvar.

Uppsala: Länsstyrelsen begär varannan vecka in en lägesbildsuppdatering från länets kommuner, Region Uppsala samt Stockholms Handelskammare i Uppsala län. 
Handelskammaren kommer att bidra med underlag en gång i månaden.

Västmanland: Länsstyrelsen har slutfört arbetet med länsgemensamma planer och förberedelser inom möjligt behov av styrel.

Västerbotten: Länsstyrelsen har haft möte med Region Västerbotten m a a det utmanande läget inom sjukvården. Länsstyrelsen har tillsamman med Myndigheten för 
psykologiskt försvar genomfört en tvådagars utbildning om informationspåverkan . Länsstyrelsen har tagit initiativ till dialog med Arbetsförmedlingen i Umeåregionen för 
att bland annat gemensamt lyfta AF:s roll i länet som beredskapsmyndighet samt ansvarig för att vid höjd beredskap anvisa allmänt tjänstepliktiga till arbeten inom 
samhällsviktig verksamhet, som har brist på personal.  Länsstyrelsen genomför dialogmöte 2/2 23 med kommunerna och Migrationsverket om mottagandet av 
skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Örebro: Har den 17 januari 2023 genomfört arbetsmöte med länets beredskapssamordnare samt tjänstepersoner inom storkök och fastighet kopplat till 
energisituationen. Repris på arbetsmötet som genomfördes den 17 januari erbjuds den 14 februari 2023.  Ytterligare arbetsmöten planeras att genomföras den 7 mars 
och 29 mars 2023.

Östergötland: Nästa ISF-möte är planerat till 3 februari. Länsstyrelsen kommer då föreslå att den regelbundna samverkan avslutas.

Endast öppen information
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Kommunspecifikt

Blekinge: En kommun i länet rapporterar måttlig påverkan, främst med anledning 
av ökade elkostnader där näringsidkare ekonomiska situation är ansträngd på flera 
håll samt en oro inför eventuell MFK.

Gotland: Läget för hälso- och sjukvård, samt omsorg är under kontroll. Inga 
förändringar i den kommunspecifika rapporteringen rörande skolfrågor/skolgång.

Halland: En kommun rapporterar om svårigheter i att hitta rätt kompetens till 
socialtjänsten.

Kronoberg: Ett nytt politiskt beslut har fattats i kommunstyrelsen om redovisning 
av energibesparande åtgärder. Växjö kommun –SFI undervisning har startat upp 
för Ukrainska flyktingar. 

Norrbotten: Arvidsjaur kommun planerar för att utbilda personal i kommunen inom 
informationssäkerhet samt sprida budskapet om att vara källkritisk. Rapporterar 
osäkerhet kring tillgänglig personal inom socialtjänsten. 

Uppsala: Uppsala kommun: Berättar att man nu fått 470 av 525 anvisningar från 
Migrationsverket. Av de är 460 personer mottagna och bosatta i kommunen.

Skåne: En kommun ser ett ökat antal rapporter om höga kostnader (t.ex. 
elräkningar) för privatpersoner som inhyser ukrainska flyktingar. Kommunen antar 
därför att de kommer se fler spruckna EBO:n i närtid.

Värmland: Två kommuner nämner att energipriserna påverkar fler hushåll. En 
kommun nämner att det är lång leveranstid för styrkomponenter till vattenverk

Endast öppen information

Västerbotten: Region Västerbotten rapporterar fortsatt brist på sjukvårdspersonal, 
vilket riskerar att aktiviteter pausas eller bromsas upp när vårdexpertis behöver 
prioritera. Det kritiska vårdplatsläget riskerar även påverka regionens 
katastrofmedicinska förmåga. Region Västerbotten menar att läget har indirekta 
utmaningar kopplat till det säkerhetspolitiska läget.

Västra Götaland: Ale kommun rapporterar betydande påverkan på verksamheten 
då ansvaret för att ordna bostäder kräver mycket planering och samverkan vilket 
tar resurser från den ordinarie verksamheten.

Västmanland: Västerås stad ger 720 000 kronor i stöd till ett stödcenter för 
ukrainska flyktingar som drivs av Västerås stadsmission och föreningen 
Tillsammans gör vi skillnad. Region Västmanland berördes av de nationella 
telefoni och IT störningarna som drabbade flera operatörer och programvaror 
under vecka 4. Sala kommun erbjuder invånare möjligheten att skjuta upp 
betalningar av kommunala fakturor på grund av det rådande ekonomiska läget. 
Polismyndigheten har ingripit mot fyra personer, varav tre är utländska 
medborgare, som vid tre olika tillfällen ertappats med att fotografera skyddsobjekt i 
Arboga. Köpings kommun erbjuder ukrainare SFI och annan utbildning som ska 
underlätta etablering på arbetsmarknaden. Projektmedlen kommer från 
Europeiska socialfonden. 

Östergötland: Ett par kommuner rapporterar om upplevd otydlighet i information 
till individer om dagersättning och avdrag för inkomst. De som haft tillfälligt arbete, 
t ex säsongsarbete, behöver åter ansöka om dagersättning, något som inte har 
framgått till berörda individer.
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Samlad bedömning 31 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.
• Det finns fortfarande en risk för bortkoppling av elnätet vilket skapar en viss oro och osäkerhet hos allmänhet och 

företag.

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 kostnadsläge 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. 

• Flera län rapporterar om en 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

Flera kommuner uppger att det finns en förväntan kring en särskild ekonomisk kompensation från staten kopplat 
till de kostnadsökningar som direkt och indirekt påverkar kommunerna med anledning av inflation,
energipriser och ökat försörjningsstöd. (Värmland)

Lyfts till RK i lägesbilden

Samverkans- och informationsbehov
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