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26 april 2022 

 

Omvärldsbevakning: kriget i Ukraina 

 

 

 

Nuläget 

 

Striderna fokuseras nu till de östra delarna av Ukraina. De ryska anfallen och beskjutningen mot 

städer har på flera håll intensifierats de senaste dagarna, men utan till synes större framgångar 

för vare sig Ryssland eller Ukraina. Det rapporteras att Mariupol är till stora delar under rysk 

kontroll men ukrainska soldater fortsätter att försvara stålverket. Det kommer även rapporter 

om att Ryssland beskjuter mål i de västra och centrala delarna av Ukraina samt Odessa i söder. 

Flera tågstationer ska ha beskjutits, vilket experter menar är ett försök från rysk sida att slå ut 

viktig infrastruktur i landet och därigenom försvåra försörjningen av ukrainska trupper.  

EU arbetar med att ta fram ett nytt sanktionspaket. Bland annat så diskuteras det om paketet 

ska inkludera någon form av embargo på olja och gas. Detta är något som det hittills inte har 

funnits stöd för i EU-länderna då många europeiska länder förlitar sig på import av rysk olja och 

gas.  

Den humanitära situationen i Ukraina är fortsatt mycket svår. Det är svårt att garantera 

säkerheten för evakuering av civila från utsatta städer och många civila byggnader, inklusive 

sjukhus och skolor, har utsatts för beskjutning. Massgravar har hittats på olika håll i landet och 

satellitbilder från området runt Mariupol tycks visa flera massgravar. Internationella 

brottsmålsdomstolen kommer att samarbeta med EU för att utreda uppgifterna om 

krigsförbrytelser i Ukraina. Det är i dagsläget omöjligt att avgöra hur många människor som har 

dött eller skadats.  

 

Läget i Sverige 

 

Ungefär 32 500 ukrainska medborgare har nu registrerat ansökan om skydd i Sverige. 

Ankomsterna till Sverige har minskat de senaste veckorna och samma trend ses även i andra 

länder. Det finns i nuläget inget som tyder på att antalet kommer att öka de närmaste veckorna, 

men det går inte att förutsätta att trenden är bestående.  

Migrationsverket avslutar nu sitt arbete med direktupphandling av bostäder. Migrationsverkets 

bedömning är att de direktupphandlingar som är i slutskedet nu räcker för att täcka dagens 

behov. Framöver kommer de i stället att arbeta enligt det lagförslag som innebär att kommuner 

får ansvaret för anskaffning och drift av lägenheter och kollektiva boenden enligt en 
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fördelningsmodell. Lagen förväntas träda i kraft den 1 juli och länsstyrelsen i Västra Götaland 

ska rapportera länets förslag på fördelningstal till Migrationsverket den 29 april.  

Nationellt centrum för terrorhotbedömning har släppt sin helårsbedömning för det strategiska 

terrorhotet mot Sverige för 2022. De bedömer att de största hoten mot Sverige under 2022 är 

våldsbejakande högerextremistisk samt våldsbejakande islamistisk ideologi och att terrorhotet 

mot Sverige under 2022 fortsatt utgör ett förhöjt hot (3) på en femgradig skala. De menar även 

att det är möjligt att hotet kommer från statliga aktörer som kan använda terrorism i syfte att 

främja dess strategiska intressen. Det finns även våldsbejakande extremister i Sverige som vill 

resa till Ukraina i syfte att ansluta sig till stridigheterna. De ser det dock som tveksamt att kriget 

i Ukraina kommer ha en signifikant påverkan på terrorhotet under året. 
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