
Övergripande lägesbild

Påverkan på Uppsala län är i dagsläget fortfarande begränsad.  

Kommunerna i länet hanterar Ukraina-relaterade frågor inom ordinarie linjeverksamhet.

Samverkan- och samordning inom länet hanteras av berörda i kommunernas 
linjeverksamhet tillsammans med länsstyrelsen, som sammankallar till ett möte varje 
vecka.

Enligt Migrationsverket 7 juni 2022 har länet mottagit 1067 flyktingar från Ukraina. Det 
innefattar vuxna, barn och ensamkommande barn, 997 av dessa har beviljats tillfälligt 
skydd enligt massflyktsdirektivet.

Kommunerna har inte inrapporterat någon upptäckt förekomst av påverkansoperationer.
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Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

• Länsstyrelsen har skickat ut en hemställan till kommunerna om att besvara frågor på 
området cybersäkerhet. Kommunerna ska inkomma med svar senast 8 juni. 
Länsstyrelsernas samordningskansli ska sedan sammanställa en samlad lägesbild av 
kommunernas cybersäkerhet.

• Analysarbetet kring flyktingmottagandet pågår. 
• Migrationsverket har tagit fram nya fördelningstal avseende skyddsbehövande som fått 

tillstånd med masskyddsdirektivet. Uppsala läns kommuner ska ordna boende för 854 
individer. Utöver dessa så förväntas 876 individer bosätta sig på egen hand i länet. 
Länsstyrelsen och Migrationsverket har ett möte 7 juni med kommunerna för att 
diskutera det nya fördelningstalet och den fortsatta processen.

• Länsstyrelsen begär varannan vecka in lägesbildsuppdatering från kommunerna och 
regionen. Övriga veckor rapporteras endast större avvikelser.

Informations- och samverkansbehov
Migrationsverket är inbjudna och deltar på det veckovisa mötet med kommunerna där 
länsstyrelsen är sammankallande.

Vid IT-påverkan uppmanas kommunerna att rapportera till CERT.se med kopia till 
länsstyrelsen.

Två av de fem kommuner som har gemensamt IT uttrycker en önskan om regional och 
nationell samordning av IT-säkerhetsfrågorna samt samordning av utbildningsinsatser 
och tillgång till expertrådgivning.

Två kommuner rapporterar förbättrat läge på området information och kommunikation.

Kommunspecifikt

Migrationsverket har fört dialog med fem kommuner i länet som visat intresse för att ta 
emot massflyktingar innan den 1 juli. Migrationsverket avser att skriva separata avtal 
med de kommuner som är fortsatt intresserade.

En kommun uppger att de anställer ukrainsktalande personal till skolan under 
sommaren. Samma kommun arbetar även med informationsmöten på flyktingboenden 
om skolfrågor.
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Samlad bedömning
Liv och hälsa

Samhällets funktionalitet

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

Miljö och ekonomiska värden

Nationell suveränitet

Förtroende

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

Liv och hälsa:
Region Uppsala bedömer att påverkan på hälso- och sjukvård är måttlig med anledning av större antal flyktingar i regionen. Påverkan förväntas 
öka i takt med ett större mottagande i länet.

Miljö och ekonomiska värden:
Det framkommer i kommunernas svar att det finns påverkan i form av ökade livsmedelspriser, transportkostnader, långa leveranstider och stigande 
råvarupriser. Det här ger utslag i egen verksamhet samt bygg- och tillverkningsindustrin.

Övriga områden
Gällande övriga bedömningsområden har inte någon avvikelse från normalbilden identifierats. Två kommuner rapporterar förbättrat läge inom 
information och kommunikation.
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Endast öppen information

Gulmarkera ny information

Särskild lägesrapportering utbildningsfrågor
1. Hur har ni tagit in information från era kommuner? Informationen har hämtats i samband med lägesbildsbegäran. Senaste rapportering 2022-06-03. Nästa 

rapportering inkommer till länsstyrelsen i Uppsala län 2022-06-17.

2. Hur stor andel av kommunerna i ert län har lämnat 
information?

Fem av åtta kommuner har lämnat svar på utbildningsfrågorna vid senaste inrapportering varav två har ny 
information sedan senaste inrapportering.

3. Har ni någon uppfattning om huruvida det är många 
barn i kommunerna som ännu inte valt att börja 
skolan?

Flera kommuner uppger att det finns ukrainska barn som valt att inte söka sig till svenska skola. 
Anledningarna varierar. Till exempel avser vissa att i närtid flytta tillbaka till Ukraina. 

4. Genomförs några särskilda insatser för att få fler 
barn att börja skolan?

Inte något särskilt att lyfta men flera kommuner tar upp att man hade velat göra mer för att få ukrainska 
barn till svensk skola. Dock hämmas man av sekretess angående boendeuppgifter från Migrationsverket som 
hänvisar till GDPR.
Vissa insatser har startats upp i ett par kommuner, exempelvis information på hemsida och riktad 
information gällande fritidsaktiviteter under sommaren.

5. Hur ser det ut med tillgång till relevant personal? 
(ukrainsk- respektive rysktalande för 
modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmål)? Söker ni aktivt sådan personal?

Kommunerna rapporterar att de har tillgång till relevant personal inom modersmål och studiehandledning 
med något enstaka undantag. Det avser dagens behov.
Två kommuner i länet har rekryterat personal. Övriga som har svarat säger sig täcka dagens behov men 
behöver rekrytera om det kommer fler elever.

6. Vilka särskilda utmaningar ser ni just nu rörande att 
erbjuda skolgång till ukrainska barn i Sverige?

Det finns en stor utmaning i hur man ska planera skolverksamhet i relation till hur många som kommer, var 
det kommer bo och hur mycket personal det i sådana fall kommer att kräva.
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