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Omvärldsbevakning 

Nuläget 
Antalet personer som lämnar Ukraina per dygn är nu lägre än tidigare. Flyktingar börjar även 
återvända till vissa delar av Ukraina, bland annat till Kiev-området. Kievs borgmästare har dock 
uppmanat människor att avvakta med att återvända då det inte går att säga att faran är över än.   

Ryssland inledde under måndagen en stor offensiv i östra Ukraina. Nu menar experter att kriget 
har kommit in i en ny fas där Rysslands fokus blir att ta kontrollen över de östra områdena. 
Offensiven har riktat in sig på ett flertal platser inklusive Donetsk, Luhansk och Charkiv. Det är 
svårt att få information om situationen i Mariupol men enligt bedömare kan staden falla inom 
kort. Ett tusental ukrainare ska ha tagit skydd i stålverket i Mariupol som sägs vara en av de 
sista platserna i staden där ukrainsk militär fortfarande håller ut.   

Ryssland har även beskjutit Lviv i västra Ukraina, som är en av de platser som många 
internflyktingar har flytt till. Ryska källor hävdar att de har förstört ett vapenlager tillhörande 
den ukrainska militären. Enligt ukrainska källor ska attackerna ha varit bland annat mot militär 
infrastruktur och mot stadens tågstation, som är den väg till Polen som majoriteten av 
flyktingarna använder. Minst sju personer ska ha dödats.  

Ukraina har lämnat in en ansökan om medlemskap i EU. Zelenskyj hoppas på att Ukraina 
formellt kan bli ett kandidatland inom ett par veckor. För att ett kandidatland ska kunna bli 
medlem i EU krävs att den uppfyller ett antal medlemskriterier, såsom stabila institutioner för 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, att den har en funktionell 
marknadsekonomi och att den kan implementera EU-direktiv. Anslutningsprocessen består av 
tre etapper där varje etapp måste godkännas av alla EU-länder. 

Läget i Sverige 
Migrationsverket har sänkt sin beredskap från nivå 3 (den högsta) till nivå 2 (mycket ansträngt 
läge). De senaste siffrorna, från 13 april, visar att 30 923 ukrainska medborgare har registrerat 
ansökan om skydd i Sverige sedan krigsutbrottet. För närvarande finns det 22 200 
boendeplatser, varav 3 500 är evakueringsplatser anordnade av kommuner. Antalet 
evakueringsplatser kommer minskas till 2000 under de kommande två veckorna.   

I vårändringsbudgeten för 2022 tillför regeringen 800 miljoner kronor för att stärka det civila 
försvaret på lokal, regional och nationella nivå. För arbetet med krisberedskap och civilt försvar 
får kommunerna 80 miljoner kronor, regionerna får 20 miljoner kronor och länsstyrelserna får 
30 miljoner kronor. Specialistmyndigheter som har uppdrag inom krisberedskap och det civila 
försvaret får även extra anslag; bland annat gäller det Post- och telestyrelsen, Svenska kraftnät, 
Energimyndigheten, Livsmedelsverket, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut och 
MSB. Extra anslag kommer också att satsas på försvar mot cyberattacker, alternativa 
ledningsplatser, utveckling av den statliga transportinfrastrukturen, upprustning av skyddsrum, 
och inom CBRN-området (kemiska, mikrobi0logiska, radionukleära hot). Regeringen avser även 
innan sommaren besluta om en ny struktur för samhällets krisberedskap och civila försvar. 
Strukturen innebär att flera statliga myndigheter får tydligare ansvar och uppgifter.   

Sverige har fått i uppdrag av EU att stötta Ukraina med 20 000 sängplatser. MSB påbörjar 
planering, upphandling och inköp av boendeenheter och kringutrustning såsom sängar 
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omgående. Syftet med uppdraget är att kunna ge skydd och stöd till internflyktingarna när 
behov uppstår. Det finansieras av EU genom RescEu, som ansvarar för EU-gemensamma 
resurser inom beredskapsområdet. När behovet inte längre finns i Ukraina ska de lagras i 
Sverige i beredskap för framtida behov.   

Myndigheten för psykologiskt försvar uppger att det har synts en viss ökning i ryska 
påverkansförsök kring Sveriges ställningstagande om Nato, både genom rysk statsmedia och 
genom aktivitet på sociala medier. Den tidigare ryske presidenten Medvedev har även gjort ett 
uttalande om att Ryssland kommer att vidta åtgärder om Sverige och Finland går med i Nato. 
Myndigheten för psykologiskt försvar menar att hot är ett sätt att försöka skrämma 
befolkningen och beslutsfattare och genom det påverka beslutsfattandet. 

Länsstyrelsen 
Krisinformation.se har tagit fram ett översatt informationsblad med QR-koder som ska sättas 
upp på bibliotek i landet. Materialet består av en biblioteksflyer med QR-länkar till samlad 
myndighetsinformation på olika språk om kriget i Ukraina och hur det påverkar Sverige samt till 
språk- och barnsektion på krisinformation.se. Materialet är avsett att skrivas ut och sättas på 
anslagstavla eller liknande. Ladda ner biblioteksflyer med QR-länkar 

Samlad information till dem som flytt kriget i Ukraina på informationsverige.se 

På https://www.informationsverige.se/sv/ finns nu en sida med samlad information på 
ukrainska om vad som gäller för den som kommer till Sverige från Ukraina.  

Annat innehåll på webbplatsen kommer att översättas till ukrainska och publiceras i takt med 
att översättningarna blir klara. 

Länk till sidan på svenska: Du som har flytt från kriget i Ukraina 

Länk till sidan på ukrainska: Для біженців з України 

 

https://www.krisinformation.se/nedladdning
https://www.informationsverige.se/sv/
https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/du-som-har-flytt-fran-kriget-i-ukraina/
https://www.informationsverige.se/uk/jag-har-fatt-uppehallstillstand/du-som-har-flytt-fran-kriget-i-ukraina/
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