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Endast öppen information

Övergripande lägesbild
Länets aktörer har trots ett intensivt arbete en förmåga att kunna hantera olika typer av händelser med 
hjälp av samordning och inriktning.
Aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen är i aktiverat läget och bedriver ett gemensamt arbete för att 
hantera regionala konsekvenser av kriget i Ukraina. 

Migration. Fortsatt planering i länet för mottagande av flyktingar. Antalet nya registrerade ärenden om 
skydd för ukrainska medborgare i länet har mattats av - drygt 9 000 har registrerat ansökan om skydd i 
Stockholms län, vilket motsvarar cirka 35 procent av alla sökande i Sverige. Mottagandet på 
Migrationsverket bedöms vara stabilt och myndigheten bedömer att det finns tillräckligt med 
boendeplatser för flyktingar. Ansökan kan nu ske digitalt, vilket påskyndar mottagandet. Allt fler väljer 
EBO – hittills har nära 60 procent valt detta boendealternativ. Många barn i gruppen massflykting har 
ännu inte fått tillgång till utbildning.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar
Fortsatta kommunikationsinsatser pågår för rådande behov med stort fokus på migration.
• Fortsatt gemensamt arbete med scenarioplanering
• Dialogmöte mellan kommunerna om skolfrågor för personer från Ukraina.
• Stöd till Region Stockholm att bygga ett nätverk med kommunerna gällande samordning kopplat till 

regionens vårduppdrag för personer från Ukraina.

Länsstyrelserna är utsatta för cyberhot. IT arbetar enligt plan och vidtar åtgärder vid behov utifrån 
rådande lägesbild.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Migration. Fortsatt finns ett stort informationsbehov i migrationsarbetet. Tydlighet och bättre 
planeringsförutsättningar krävs i frågor gällande mottagandet av flyktingar från Ukraina och  
efterfrågas av flera av Stockholms kommuner/aktörer. Tillgången till översatt
informationsmaterial allt bättre men nationellt samlat informationsmaterial efterfrågas.
• Löpande kommunikation och dialog om förväntat behov av stöd från regionala och lokala 

aktörer. 
• Nationell inriktning samt planeringsförutsättningar till länets aktörer i frågor gällande 

mottagandet av flyktingar från Ukraina, tex tex skolgång, barnomsorg, förutsättningar till 
försörjning, detaljer gällande fördelningsnycklar för bosättning.

Kommunspecifikt
Information från Migrationsverket har gått ut till en del av länets kommuner, men inte till alla.

Det vore önskvärt att information från myndigheter även skickas till Länsstyrelsen som sedan 
kan säkerställa att alla kommuner får ta del av informationen.

Ny information gulmarkerad
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Samlad bedömning
Liv och hälsa Smittspridningen är inte över och antalet patienter smittade med covid-19 sjunker långsamt över tid. Hälso- och sjukvården förbereder sig för att bistå med både fysisk och 

psykisk vård till krigsdrabbade. Region Stockholm arbetar tillsammans med bl.a. länets kommuner för att upprätthålla en god och säker verksamhet.

Samhällets 
funktionalitet

När det gäller förmågan att ta emot flyktingar finns en påverkan regional. Antalet personer som söker skydd har mattats av något under den senaste veckan. Mottagandet är 
ansträngt, men stabilt. Regionala och lokala aktörer arbetar fortsatt hårt i mottagandet av flyktingar. Bedömningen är liten påverkan av samhällets funktionalitet i övrigt. 

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

Behov av boende med anledning av ukrainska flyktingar är tillfredsställt på kort sikt, men saknar i många fall långsiktighet. Risken att personer utnyttjas i människohandel 
ökar i samband med stora flyktingströmmar. Polisen och Migrationsverket har särskilda insatser för att motverka människohandel.

Miljö och 
ekonomiska värden 

För enskilda företag kan kriget i Ukraina ha betydande konsekvenser, men de ekonomiska effekterna på samhällsnivå bedöms fortsatt som marginella. Länets 
handelsutbyte med den aktuella geografin är litet och den finansiella exponeringen begränsad. Tydligaste reala effekten ges via ökad inflation, t.ex. genom ökade 
drivmedelspriser. På näringsgrensnivå är effekterna mest betydande inom lantbruk/jordbruk.

Nationell 
suveränitet

-

Förtroende Övergripande bedömning är grönt läge (ingen påverkan) när det gäller förtroende för samhällets hantering. Fakta och information finns hos ansvariga myndigheter. Arbete 
pågår för att motverka desinformation och ryktesspridning.

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