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Omvärldsbevakning 

Nuläget 
Enligt UNHCR har 4,2 miljoner personer nu lämnat Ukraina och de bedömer att åtminstone 6,5 
miljoner personer är internflyktingar. Antalet som lämnar Ukraina dagligen har sjunkit från 
tidigare veckor.  

Ryska styrkor har under helgen börjat retirera österut och Ukraina har återigen kontroll över 
sina norra områden, inklusive områden kring Kiev. De ryska styrkorna verkar nu fokusera på de 
östra och södra delarna av Ukraina, däribland Charkiv och Mariupol.  

Den stora diskussionen som förs nu gäller ryska krigsbrott i Ukraina. Enligt utrikesminister Ann 
Linde är det uppenbart att Ryssland har begått krigsbrott i Ukraina och Sverige tillsammans 
med EU fördömer krigsbrotten. Efter att ryska styrkor lämnade staden Butja, 30 km från Kiev, 
har det kommit information om att flera hundra personer ska vara begravda i massgravar och 
att det ligger döda kroppar öppet i staden. Human Rights Watch släppte i söndags en rapport 
som dokumenterar fall av krigsbrott på flera ställen som har varit under rysk kontroll. 
Internationella brottmålsdomstolen har inlett en utredning av det som har hänt och EU ska 
skicka krigsbrottsutredare till Ukraina. 

Det kommer rapporter om att Ryssland stoppar evakueringsbussar. Det finns fortfarande 
människor kvar i Mariupol som är i stort behov av att evakueras men genomförandet försvåras 
av Ryssland. 

Läget i Sverige 
27 782 ukrainska medborgare har registrerat ansökan om skydd i Sverige sedan krigsutbrottet. 
Majoriteten ansöker nu via e-tjänsten som lanserades för två veckor sedan.  

Gränsmyndigheter bedömer att omkring 500 ukrainska medborgare anländer till Sverige per 
dag. Det vanligaste sättet de anländer till Sverige är med färja från Polen till Karlskrona. 
Migrationsverket håller fast vid sin huvudprognos som är 76 000 skyddssökande fram till 
halvårsskiftet, men betonar att utvecklingen fortsatt är mycket osäker.  

Regeringen har lagt fram ett förslag om att utvidga möjligheterna för att göra undantag från 
plan- och bygglagen för att snabbt kunna anordna boenden vid händelse av omfattande 
tillströmningar av flyktingar. Kommunen ska tillfälligt kunna anordna ett kommunalt 
ankomstboende i befintlig byggnad bland annat utan krav på bygglov och med vissa avsteg från 
byggreglerna. Det ska även gå att slå upp moduler eller tält på statlig mark utan krav på bygglov 
med vissa avsteg från byggreglerna. Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 maj och 
föreskrifter ska få avse tid från och med 15 mars.  

Migrationsverket har fått ett nytt uppdrag att använda alla tillgängliga verktyg för att 
åstadkomma en jämnare fördelning mellan kommunerna vid anskaffning av boenden, vilket 
inkluderar att upphandla och teckna avtal på bland annat hyresrätter. Länsstyrelserna får i 
uppdrag att bistå Migrationsverket i arbetet som även ska ske genom en löpande dialog och ett 
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nära samarbete med kommunerna. Regeringen ska även ta fram en ny lagstiftning som gör det 
möjligt att anvisa personer till kommuner med utgångspunkt i modellen för fördelning i 
bosättningslagen. Ambitionen är att lagen ska träda i kraft till sommaren. 

Under tisdagen fattades beslut om att tre ryska diplomater som har identifierats som spioner av 
Säpo ska utvisas från Sverige. Flera andra EU-länder, bland annat Danmark, har också valt att 
utvisa ett antal ryska diplomater som svar på krigsbrotten i Butja och bedrivandet av illegal 
underrättelseinhämtning.  

Regeringen har gett MSB två nya uppdrag. Det första är att lämna förslag på åtgärder som kan 
vidtas för att stärka det civila försvaret åren 2023–2025 och ska redovisas den 10 maj. Det 
andra är att ta fram ett underlag avseende det civila försvaret på längre sikt, från 2024 och 
framåt och ska redovisas 1 november. Det ska inkludera analyser och bedömningar av aktörers 
behov och förmågor, förslag på åtgärder och kostnadsberäkningar. MSB har sedan tidigare 
svarat på ett uppdrag om vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret redan 
under 2022, vilket resulterade i bland annat ett resurstillskott till kommuners och regioners 
arbete med civilt försvar på 178 miljoner kronor. 

Länsstyrelsen 
Kommuner, regioner och myndigheter jobbar intensivt med effekterna av kriget i Ukraina och 
två tydliga spår kan urskiljas: hanteringen av människor som flytt från Ukraina samt den 
säkerhetspolitiska situationen. Det finns ett stort behov av ukrainsktalande tolkar. Flera län 
rapporterar om att det förekommer ryktesspridning och desinformation riktat till människor 
som flytt från Ukraina. Högre priser på t.ex. drivmedel, energi, foder och byggmaterial påverkar 
stora delar av näringslivet, framförallt lyfts jordbruks- och livsmedelssektorn, transportnäringen 
samt byggsektorn. 
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