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Övergripande lägesbild
• Den 12 maj hade 1103 flyktingar från Ukraina registrerat sig hos Migrationsverket i länet, 

varav 23 ensamkommande barn. 1072 personer har beviljats tillstånd, varav 20
ensamkommande barn. 

• Flyktingar finns fortsatt i alla kommuner. Kommunerna anger fortsatt låg till ingen påverkan på 
verksamheter till följd av kriget i Ukraina. Viss påverkan i skola och socialtjänst.

• Det finns signaler om att det blivit vanligare att skyddsbehövande i eget boende söker upp 
Migrationsverket för att hitta ett annat boende.

• Ytterligare en kommun anger att påverkan inom byggsektorn påverkar kommunala projekt 
rörande t.ex. skola och äldreboende på grund av prisökningar på byggmateriel och transport.

• Kostnad för livsmedel till offentlig sektor har ökat med 10-16 % enligt nätverket för hållbara 
offentliga måltider, MATtanken. Nätverket spår att prishöjningar i september kommer bli höga 
och långvariga. Om livsmedelspriserna ökar med 20 % kommer kostnader för offentlig sektor 
öka med 2 miljarder kronor nationellt.

• Flera aktörer i civilsamhället erbjuder luncher samt presentkort och bidrag till mat och kläder.

Behov av information, samverkan och åtgärder
• Sammanfattning av ISF-stödet: Det finns behov av att förtydliga ansvarsförhållandet 

mellan Migrationsverket och kommunerna rörande krisstöd och psykosocialt stöd. 
Flyktingarna är en utsatt grupp med andra förutsättningar och behov än tidigare 
flyktinggrupper. Det krävs även en ökad samordning och kompetenshöjande insatser 
på regional nivå för att öka förståelsen om flyktingarnas situation och om krigs-
trauman. Alla aktörer inklusive civilsamhället bör uppmanas att beakta behovet av 
psykosocialt stöd och fritidsaktiviteter både för barn och vuxna.

• Det finns fortfarande behov av åtgärder för att få likartade förutsättningar att resa med 
kollektivtrafik till och från myndigheter och aktiviteter, oberoende av vilken region en 
flykting vistas i.

• Det finns fortsatt behov av informationsdelning mellan kommuner, myndigheter och 
civilsamhället. Kommunikationsbehovet är fortsatt lågt.

Kommunspecifikt
• Flera kommuner rapporterar stor osäkerhet kring förutsättningarna för flyktingboenden 

efter lagändringen 1 juli, t ex bostäder och personalplanering över sommaren.
• Vid ett ökat mottagande rapporterar en kommun om oro för hög belastning på 

socialtjänsten, t ex gällande utredning av familjehem och även brist på tolkar.
• Svårigheter att planera skolverksamhet inför höstterminen kvarstår, då antalet 

skolbarn är oklart. Osäkerheten rör lokaler och personal med språkkompetens.
• Utbetalning av socialtjänstlagens nödbistånd till flyktingar från Ukraina är inte vanligt 

förekommande i länets kommuner. En kommun anger att man har tagit höjd för ökade 
utbetalningar. En kommun anger att utbetalningar enbart görs för mediciner.

• Ingen kommun har sett några tecken på människohandel eller exploatering i länet. En 
kommun arbetar proaktivt genom att sprida kunskap om riskerna för människohandel.

• En kommun rapporterar att höga drivmedelskostnader påverkar entreprenad inom 
parkförvaltning mm. och för nu dialog med entreprenörer för att se över avtalen.

• Region Östergötland uppger att hälsoundersökningar för flyktingarna startar 15 maj. 
Målet är att de ska vara klara före semestern och man anställer därför extra personal.

• Norrköpings hamn rapporterar att det fortsatt är turbulent inom leverantörskedjor med 
förhöjda priser på material och energi.

Godkänd av: Magnus Mateo Edström

Åtgärder som länsstyrelsen genomfört eller planerar
• Den 13 maj var länets kommunstyrelseordförande/ kommundirektörer/ regionsstyrelse-

ordförande/ regiondirektör inbjudna till ett informationsmöte i syfte att uppmärksamma 
potentiella konsekvenser, i det korta perspektivet, av en eventuell NATO-ansökan samt 
exempel på enklare säkerhetshöjande insatser.

• ISF-stödet som beslutades den 24 mars har redovisat sin slutrapport. Syftet med arbetet var 
att säkerställa ett ordnat mottagande och att aktörer i länet har förutsättningar till att lösa sina 
åtaganden rörande krisstöd. Se, ”Behov av information, samverkan och åtgärder” och bilaga.

• Länsstyrelsen bjuder in kommunrepresentanter till dialogmöte med Migrationsverket den 20 
maj, för att prata om kommunernas förutsättningar för mottagande av skyddsbehövande med 
uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

• Länsstyrelsen håller samverkansmöten med länets kriskommunikatörsnätverk varannan 
vecka för att identifiera behov av kommunikationsinsatser och kommunikativa utmaningar.

• Samverkan med civilsamhällsaktörer är etablerad på regional nivå. Arbete pågår löpande för 
att etablera samverkan på lokal nivå. Länsstyrelsen skickar information veckovis till aktörerna.



Samlad bedömning
Liv och hälsa • Flyktingmedicinskt centrum (FMC) kommer att erbjuda hälsoundersökningar på vårdcentral till alla flyktingar från 15 maj, det finns dock en 

utmaning rörande bemanningen.
• I ISF-stödets slutrapport om krisstödsinsatser har det konstaterats att flyktingarna är en utsatt grupp med andra förutsättningar och behov än 

tidigare flyktinggrupper. Det krävs även en ökad samordning och kompetenshöjande insatser på regional nivå för att öka förståelsen om 
flyktingarnas situation och om krigstrauman. Alla aktörer inklusive civilsamhället bör uppmanas att beakta behovet av psykosocialt stöd och 
fritidsaktiviteter.

• Den långa handläggningstiden för LMA-ersättning och låga ersättningsnivån innebär begränsade ekonomiska möjligheter att på egen hand 
bekosta resor med kollektivtrafik till olika aktiviteter och myndigheter. Detta bidrar till passivisering och isolering, vilket försvårar möjligheterna till 
snabb integration och kan leda till psykisk ohälsa. Kommunernas förmåga att hantera utbetalningar av nödbistånd bedöms som god, ansökningar 
förekommer i låg utsträckning.

Samhällets 
funktionalitet

• Inget nytt att rapportera

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

• Tidigare rapporterad påverkan inom sektorn bedöms nu inom liv och hälsa.

Miljö och ekonomiska 
värden

• Prisökningar av insatsvaror påverkar företag i länet. Det råder en generell osäkerhet hur utvecklingen kommer att påverka näringslivet på sikt, 
vilket bidrar till att många företag idag avvaktar med investeringar och rekryteringar. Byggsektorn påverkas av de ökade priserna och ovissheten i 
prissättning av byggmaterial och transporter. Detta leder till att redan avtalade priser för projekt påverkas och vinstmarginaler minskar. Under 
perioden april-maj har 18 företag försatts i konkurs i länet. Av dessa konkurser har 10 företag verksamhet inom byggsektorn.

• Prisökningar inom byggsektor och livsmedelssektor börjar nu påverka verksamheter inom kommunerna i länet.

Nationell suveränitet • Inget nytt att rapportera.

Förtroende • Inget nytt att rapportera

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