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Omvärldsbevakning 

Nuläget 
UNHCR bedömer att drygt 3,5 miljoner personer har flytt från Ukraina. Antalet internflyktingar 
bedöms till omkring 6,5 miljoner. Ytterligare personer har under måndagen evakuerats från 
städer genom humanitära korridorer, beräknat till över 8000 människor.  

Moldaviens utrikesminister vädjar om hjälp i media. Enligt uppgifter har Moldavien, med en 
befolkning på 2,6 miljoner, tagit emot omkring 350 000 flyktingar vilket kan leda till ökad 
instabilitet i landet.  

De senaste dagarna har de ryska angreppen intensifierats. Mariupol är fortsatt hårt attackerad 
och den ryska sidan gör framsteg. Kiev är också föremål för intensiva strider där ryska trupper 
har kontroll över flera förorter. Rapporter kommer även att hamnstaden Odessa har börjat 
beskjutas av ryska flottan. Samtidigt pågår det flygangrepp mot ett flertal ukrainska städer, 
enligt rapporter ofta mot civila mål. USA har anklagat Ryssland för att begå krigsbrott i Ukraina 
på grund av flygangreppen mot civila mål.   

Uppgifter cirkulerar om de hårda förluster som Ryssland ska ha fått under krigets gång. 
Ryssland ska ha lidit mycket större förluster än förväntat vilket enligt experter kan göra dem 
desperata och därför också farligare. 

Läget i Sverige 
I måndags hade 16 247 ukrainska medborgare registrerat ansökan om skydd i Sverige sedan 
kriget började. Det är fortfarande runt 40% barn och 50% kvinnor som registreras.  

Migrationsverket bedömer att ankomsten av flyktingar till Sverige fortsatt kommer att ligga på 
höga nivåer framöver. Huvudscenariot är fortfarande 76 000 flyktingar till halvårsskiftet och 
övre scenariot 212 000 flyktingar till halvårsskiftet.  

Migrationsverket lanserade i måndags en ny e-tjänst där ukrainska medborgare kan ansöka om 
och få beslut om uppehållstillstånd digitalt.  

Energimyndigheten bedömer i nuläget att risken är fortsatt låg för försörjningsstörningar av el, 
gas och drivmedel till följd av kriget. Det råder dock stora osäkerheter på några månaders sikt. 
Regeringen beslutade den 17 mars att genomföra lageravtappning av Sveriges beredskapslager 
av drivmedel. 

Länsstyrelsen 
I måndags höll klimat- och miljöministern tillsammans med generaldirektören för 
Strålsäkerhetsmyndigheten en pressbriefing med anledning av Ukrainas kärntekniska 
anläggningar. Det finns oro från allmänheten i frågan och Strålsäkerhetsmyndigeten har 
aktiverat en särskild krisorganisation. Dock bedöms situationen i nuläget inte ha påverkan på 
Sverige.   
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Länsstyrelsen har beslutat om att starta veckovisa samverkanskonferenser gällande Ukraina. 
Samverkanskonferenserna kommer att hållas över Skype på torsdagar 13.00.  

Regeringen har begärt att länsstyrelserna regelbundet ska redovisa läget i de respektive länen. 
Det innebär att kommunen nu behöver rapportera in vår påverkan, vår lägesbild och våra behov 
till länsstyrelsen varje vecka. Samtidigt är det bekräftat att rapportering för covid-19 upphör. 
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