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Omvärldsbevakning 

Nuläget 
UNHCR bedömer att omkring 10 miljoner ukrainare nu är på flykt, varav omkring 3,8 miljoner 
har lämnat Ukraina. Antalet personer som dagligen lämnar landet är något lägre nu än det har 
varit tidigare under konflikten.   

Inga större förändringar har skett i striderna sedan förra veckan. De är fortfarande intensiva i 
många delar av landet, inklusive i områden runt Kiev och Kharkiv. Det kommer uppgifter om att 
ryska styrkor har problem att avancera på grund av dåligt underlag. 

Mariupol är i ett humanitärt mycket svårt läge där större delen av staden är förstörd och de 
omkring 160 000 personer som fortfarande befinner sig i staden bedöms vara i akut behov av 
evakuering. Det är svårt att genomföra eftersom man inte litar på att Ryssland tillåter en säker 
evakuering. Ukraina har även anklagat Ryssland för att tvångsförflytta ukrainare till ryskt 
territorium.  

Under tisdagen startades nya förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina i Istanbul. Ukrainas 
president Zelenskyj har uttryckt att de är villiga att kompromissa, bland annat genom att 
överväga neutralitet för Ukraina. Under tisdagseftermiddagen kom det uppgifter om att 
Ryssland lovar att minska sin militära närvaro i Kiev och Tjernihiv kraftigt. Det är ännu oklart 
vad det i praktiken skulle innebära, men är en indikation på att Ryssland är redo att ta 
förhandlingarna på allvar.  

Enligt finansmarknadsministern och Finansinspektionens generaldirektör har sanktionerna 
drabbat Ryssland hårt och landets finansiella situation är svår. I sin bedömning tar de upp 
bland annat att Ryssland efter stora svårigheter har gjort räntebetalningar på statsskuld i dollar 
och att nästa förfall på statsskuld är i slutet av mars. Moskvabörsen är till stor del fortsatt stängd 
men har öppnat för viss handel.  

Läget i Sverige 
Migrationsverket rapporterar att 24 182 ukrainska medborgare har registrerat ansökan om 
skydd i Sverige sedan krigsutbrottet. 4208 av dem har ansökt i Region Väst (inkluderar länen 
Västra Götaland, Halland, Örebro och Värmland). Antalet ukrainare som anländer till Sverige 
har planat ut till i genomsnitt cirka 1000 personer per dag. Trycken på Migrationsverkets 
ansökningsenheter har minskat ytterligare med hjälp av e-tjänsten för att ansöka om skydd som 
lanserades förra veckan.  

För närvarande har Migrationsverket över 19 000 boendeplatser, och utöver det är drygt 4 000 
tillfälliga boenden tillgängliga via landets kommuner. Beläggningsgraden är i genomsnitt 70 
procent. Migrationsverket har gått ut med att behovet av tillfälliga boendeplatser hos 
kommuner har minskat men att prognosen framöver fortsatt är osäker.  

Kommunerna i Västra Götaland har börjat veckovis muntlig rapportering till Länsstyrelsen 
genom delregionala möten. De flesta kommuner har någon form av krisledningsgrupp eller stab 
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igång som hanterar frågorna men den samlade bilden hos kommunerna är att det inte finns 
någon större påverkan i dagsläget. En del kommuner har iordningsställt boenden enligt 
anvisning från Migrationsverket, där många av boendena står tomma eller har haft flyktingar 
under en kortare tid som sedan har flyttats vidare. Borås stad hade tidigare tillfälligt boende på 
sin camping men den har nu avvecklats och ersatts av sovsal. Majoriteten av kommunerna lyfter 
behovet av bättre kommunikation från Migrationsverket. 

Smittskydd Västra Götaland uppmanar till beredskap på symptom på smittsamma sjukdomar 
som annars är ovanliga i Sverige, bland annat på grund av låg barnvaccinationstäckning i 
Ukraina. EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC, har tagit fram en guide som ska vägleda aktörer 
inom hälso- och sjukvården för att förhindra och kontrollera spridningen av smittsamma 
sjukdomar i EU på grund av flyktingströmmen. Det som har identifierats som potentiella 
problem är mässling, tuberkulos, kikhosta, påssjuka, zoonoser (rabies hos hundar och katter) 
och resistenta bakterier. Fortsatt arbete mot covid-19 är också viktigt då vaccinationstäckningen 
bland ukrainare är låg.  

Finansinspektionen har gjort en bedömning av det aktuella läget inom sitt område. På kort sikt 
ser de begränsade finansiella stabilitetsrisker då Sverige inte har stor direkt exponering mot 
rysk ekonomi. På lång och medellång sikt är bedömningen mer osäker där högre inflation, högre 
räntor och lägre tillväxt kan ge utmaningar för svensk ekonomi och finansiell stabilitet.  

Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att komma med åtgärdsförslag som ska stärka 
finanssektorns motståndskraft mot cyberangrepp för att säkra finansiell stabilitet och minska 
sårbarheten för dagens digitaliserade finansmarknader. Rapporteringen ska inkomma till 
Regeringskansliet senast den 6 maj. 

Regeringen föreslår i den kommande vårändringsbudgeten att Myndigheten för psykologiskt 
försvar får 10 miljoner kronor extra för informationsinsatser i syfte att öka allmänhetens 
förmåga att stå emot otillbörlig informationspåverkan. 

Under tisdagen inleddes ett samarbete mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och 
näringslivet för att stärka landets livsmedelsförsörjning vid kris och krig, inom ramen för 
myndigheternas uppdrag inom civil beredskap. Målet är att skapa ett nätverk av företag, 
branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer med stor betydelse för 
livsmedelsförsörjningen. Nätverket ska förbereda handlingsalternativ för att kunna hantera 
störningar i olika flöden, ha ett gemensamt signalsystem för att tidigt upptäcka störningar och 
därigenom snabbt kunna vidta åtgärder för att stärka livsmedelsförsörjningen. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen gör en samlad bedömningen utifrån dessa ämnesområden; Liv och hälsa, 
Samhällets funktionalitet, Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 
och rättigheter), Miljö och ekonomiska värden, Nationell suveränitet, Förtroende. Samtliga 
bedömdes vara gröna, alltså utan påverkan. Kriterierna för grön bedömning är: 
- Verksamheten genomförs efter plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. 
- Tillgängliga resurser är tillfyllest. 
- Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är ej övermäktig. 
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