Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i O län, datum: 2022-09-27

Endast öppen information

Övergripande lägesbild

Informations- och samverkansbehov

26 av länets 49 kommuner har besvarat lägesbilden. Lägesbilden är huvudsakligen oförändrad
sedan förra rapporteringen. Det är fortsatt fem kommuner som rapporterar måttlig påverkan på
någon av kommunens verksamheter.
• Svenska kraftnäts bedömning att risken för effektbrist har ökat från låg till reell
• , på grund av att Ringhals 4 är tagen ur drift fram till 31 januari 2023, kommer att påverka
energiförsörjningen i länet.
• Gemensamt med övriga landet ses fortsatt risk för höga elpriser, särskilt när vädret blir kallare
och elanvändningen ökar Energimyndigheten bedömer risken för störningar på
drivmedelsförsörjningen som helhet som låg. Dock är utbudet på bland annat diesel begränsat.
Energimyndigheten noterar en hög efterfrågan på bränsle inför den kommande
uppvärmningssäsongen i alla marknadssegment. Inga fjärrvärmebolag i länet har hittills
rapporterat om några allvarliga brister kopplat till just bränsleförsörjningen.
• Industrin (ett pappersbruk) har lyft att man ser behov av att tydliggöra planeringen av
elförsörjning till berörd industri i händelse av elbrist. Det finns önskemål om dialog och
information. I första hand är detta dock en fråga som industrin får stämma av med sitt nätbolag.
• Höga energipriser har medfört att en processindustri tillfälligt dragit ner produktionen till tekniskt
minimum, och leveranser till kunder sker från systerfabrik utomlands (som har fastprisavtal för
el).
• Gasnätet. Risk för brist på gas leder till att andra alternativ utreds (tex olja som bränsle i stället
för gas). Fler ärenden kring detta väntas behöva handläggas framöver. Byte till olja innebär risk
för ökade utsläpp till luft. Ökad användning av fossila oljor är negativt för klimatet. Länsstyrelsen
har tagit fram en kortfattad tillsynsvägledning till kommunerna. Andra län ser samma behov.
Frågan har även lyfts till Naturvårdsverket och länsstyrelsernas miljönätverk för chefer.

Liksom föregående veckor efterfrågar kommunerna fortsatt dialog med Migrationsverket
om:
• ersättningar till kommunerna och
• möjligheten för tidigare egenbosatta att bo kvar i samma kommun.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar
Länsstyrelsen deltar i flera nätverk vad gäller tillgången på varor och arbetar aktivt för att minska
effekterna som en eventuell minskad tillgång skulle kunna leda till.
Länsstyrelsen sammanställer vid behov ett nyhetsbrev med migrations- och integrationsfrågor som
riktar sig till personer som arbetar med migrations- och integrationsfrågor.
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Samlad bedömning
Liv och hälsa

Ingen belastning på sjukvården som är relaterad till flyktingsituationen.

Samhällets funktionalitet

Rysslands invasion av Ukraina har i nuläget ingen påverkan på samhällets funktionalitet.

Grundläggande värden

(demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

I nuläget ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Höga priser på energi (el, fordonsbränslen och gas) påverkar stora delar av näringslivet. Ökade kostnader för
lantbruket påverkar länet som har en förhållandevis hög andel livsmedelsproducenter. Riksbankens höjda reporänta
påverkar upplåningsräntan vilket berör både företag och privatpersoner. Höga matpriser påverkar alla, men får störst
konsekvenser för de med låga inkomster.

Nationell suveränitet

-

Förtroende

-

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

