
Sida 1(2) 

 
 
   

Marks kommun Telefon: +46 320 21 70 00  
511 80 Kinna Orgnr: 212000–1504  
www.mark.se   
   

 

 
20 april 2022 

Omvärldsbevakning 

Nuläget 
Ryssland fokuserar nu på östra Ukraina och striderna där har intensifierats. Det kommer 
motstridiga och svårbestämda uppgifter om Mariupols situation, där det bland annat har 
uppgetts att ryska trupper tagit kontroll över hamnen. Ukrainska försvaret hävdar att de fortsatt 
har kontroll över stadskärnan men varnar samtidigt för att de inte kan hålla ut länge till.  

Det arbetas nu intensivt med att röja minor från de delar av Ukraina som ryska trupper har 
lämnat. Vid ryska reträtter ska en stor mängd minor och sprängmedel ha lämnats kvar; ukrainsk 
räddningstjänst bedömer att halva Ukrainas totala yta kräver minröjning. I Sverige utökade stöd 
har bland annat utrustning för minröjning inkluderats.  

Under måndagen hävdade ukrainska militära källor att Ryssland har använt kemiska vapen i 
Mariupol. Det finns i dagsläget inga bevis för påståendet men om Ryssland har använt kemiska 
vapen mot Ukraina skulle det innebära en tydlig eskalering. Kemiska vapen räknas som 
massförstörelsevapen och är helt förbjudna enligt folkrätten. 

I slutet av juni kommer Nato att hålla ett toppmöte i Madrid. Bland annat kan beslut fattas i 
frågan om utökad närvaro i östra Europa. Enligt Natos generalsekreterare kan närvaron öka till 
en fullskalig styrka som kan stå upp mot en invaderande armé. 

På onsdag träffas Sveriges och Finlands statsministrar i Stockholm för att diskutera det 
försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet och den säkerhetspolitiska situationen i Europa. 
Finlands regering ska också under dagen presentera en säkerhetspolitisk analys som bland 
annat inkluderar frågan om Nato-medlemskap.  

I måndags hölls ett möte i FN:s säkerhetsråd som fokuserade på situationen för kvinnor och 
barn i konflikten. UN Women larmade för att det sexuella våldet i Ukraina ökar. Samtidigt är 
enligt Unicef två tredjedelar av Ukrainas barn på flykt. Den ökade utsattheten för kvinnor och 
barn får stora humanitära konsekvenser. 

Läget i Sverige 
Migrationsverket meddelar att de ligger rätt till för huvudscenariot på 76 000 ukrainska 
flyktingar fram till halvårsskiftet. Det är också den siffran de utgår från vid planering av 
upphandling.  

Regeringen har beslutat att ändra de svenska reglerna för vem som kan få uppehållstillstånd 
med tillfälligt skydd enligt massflyktingsdirektivet. Tidigare kunde bara personer som flytt från 
Ukraina efter krigsutbrottet den 24 februari söka skydd enligt massflyktsdirektivet, men från 
och med den 26 april kommer även de som kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare 
omfattas. Beslutet att ändra till den 30 oktober 2021 baseras på att det var den tidpunkten då 
det började rapporteras om att Ryssland stationerade soldater och materiel längs gränsen.  
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Den 8 april hölls en pressträff med integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och 
Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Anders Ygeman betonade att Sverige ska 
ta sitt ansvar proportionerligt till andra länder och på samma sätt ska det svenska mottagandet 
vara proportionerligt mellan kommunerna. Han presenterade regeringens lagförslag för att 
åstadkomma en jämnare fördelning mellan landets kommuner. Bland annat ger lagförslaget 
Migrationsverket rätten att anvisa en kommun som ska ordna boende. Ersättningarna som 
kommunerna ska få för detta kommer att regleras i förordningar. Fördelningsmodellen kommer 
bland annat att ta hänsyn till invånarantal, förutsättningar på arbetsmarknaden och antalet 
asylsökande i kommunen inklusive de som är bosatta i eget boende eller i Migrationsverkets 
boenden. Ikraftträdande föreslås till 1 juli. 

I mars lät MSB företaget Attityd genomföra en enkätundersökning för att få en bild av hur 
händelsen påverkar allmänhetens syn på beredskap. Drygt hälften känner ett större ansvar för 
sin egen och sina näras beredskap. 57 procent tycker att det har blivit viktigare med 
hemberedskap. Cirka 40 procent av respondenterna tycker att det finns tillräckligt med 
information om hur det försämrade säkerhetspolitiska läget och kriget i Ukraina påverkar 
Sverige och om hur man själv kan agera. 46 respektive 47 procent anser att MSB och 
Försvarsmakten har tillräckligt relevant information, men motsvarande siffra för landet 
kommuner är endast 13 procent. 53 procent tycker att den lokala informationen är dålig eller 
mycket dålig.  

Regeringen ger MSB i uppdrag att, i samverkan med Polismyndigheten, genomföra en nationell 
informationskampanj under 2022 som riktar sig till allmänheten och till företag. Syftet är att 
öka medvetenheten och kunskapen om informations- och cybersäkerhet samt förstärka 
förmågan att skydda sig mot brott. Kampanjen ska spridas i olika kanaler och vara tillgänglig på 
flera språk för att nå ut till så många som möjligt.  

Det nationella samordningskansliet Mats ska varje vecka sammanställa länsstyrelsernas 
regionala lägesbilder till en nationell lägesbild. Lägesbilderna redovisar följande områden: 
migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på samhällsekonomi och 
näringsliv, samhällets funktionalitet, andra konsekvenser i länen. Detta innebär att 
kommunerna hädanefter ska rapportera utifrån dessa områden samt sina behov av samordning 
på regional eller nationell nivå.  

Länsstyrelsen 
I den regionala lägesbilden från 12 april konstaterar länsstyrelsen i Västra Götaland att länets 
kommuner överlag avvecklar krisledning och särskilda organisationer då situationen inte 
medför större påverkan på kommunerna. Dock flaggar Vårgårda kommun för att de har fått 
information om att 210 ensamkommande barn och 40 vuxna från ett barnhem är på väg till 
kommunen, vilket skulle innebära en allvarlig utmaning för dem att hantera. 
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