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Omvärldsbevakning: kriget i Ukraina 

 

 

 

Nuläget 

 

Enligt UNHCR har omkring 5,5 miljoner personer nu flytt från Ukraina. Antalet internflyktingar 

bedöms till över 7,7 miljoner personer. Antalet människor som flyr från Ukraina ligger nu på en 

lägre nivå än tidigare. Det är svårt att veta hur många ukrainare som har förts till Ryssland, men 

Ryssland hävdar att det är omkring en miljon som de har ”evakuerat”.  

Intensiva strider pågår fortfarande i de östra delarna av Ukraina. Ukraina ska ha tagit tillbaka 

kontrollen över områden runt Charkiv, men i övrigt har inga större framgångar skett för vare sig 

Ryssland eller Ukraina. Det kommer även rapporter om beskjutning mot Odessa, bland annat 

mot Odessas flygplats. Det har även kommit rapporter om beskjutning på ryskt territorium. 

Ryssland har stoppat gasleveranserna till Polen och Bulgarien då Ryssland kräver att gasen 

betalas i rubel, vilket skulle gå emot EU:s sanktioner. Ryssland hotar att göra likadant med 

övriga länder som inte betalar i rubel. Detta leder till oro i ett antal EU-länder som är beroende 

av rysk gas.  

Under tisdagen ska EU fatta beslut om ett sjätte sanktionspaket. Bland annat innehåller paketet 

ett oljeembargo. Länder som exempelvis Ungern som är beroende av oljeimporterna från 

Ryssland ska kunna få undantag från embargot. Ungern har meddelat att de inte tänker stödja 

något embargo på gas eller olja, medan exempelvis Tyskland och Polen förespråkar det.  

Enligt uppgifter planerar Ryssland nu att annektera Donetsk och Luhansk. Regionerna 

ockuperas av Ryssland och har tidigare utropats självständiga av Ryssland, men nu planeras en 

så kallad folkomröstning som ska ge Ryssland en förevändning för att utropa dem som en del av 

det ryska territoriet.  

Ukraina får svårt att producera och exportera spannmål i år vilket kan leda till svårigheter på 

världsmarknaden då Ukraina är en av världens största spannmålsexporter. Svårigheterna beror 

både på att stridigheter försvårar för jordbruket och att Ryssland belägrar ukrainska hamnar 

vilket förhindrar utförseln. Ukraina har även anklagat Ryssland för att stjäla spannmål.  

 

Läget i Sverige 

 

Migrationsverket har uppdaterat sina scenarier. Huvudscenariot är nu att det anländer 80 000 

ukrainska flyktingar till Sverige under hela 2022. Det lägre scenariot är 50 000 flyktingar och 
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det högre scenariot är 200 000 flyktingar. De nya bedömningarna reflekterar den fortsatta 

minskningen i antalet ankomster till Sverige som har hållit i sig de senaste veckorna. Hittills har 

34 342 ukrainska medborgare registrerat ansökan om skydd i Sverige sedan krigsutbrottet.  

Den 29 april rapporterade länsstyrelsen Västra Götaland länets förslag på fördelningstal till 

Migrationsverket. Fördelningen mellan kommuner bygger på befolkningsstorlek, 

arbetsmarknad och övriga mottagande av asylsökande och skyddsbehövande. Detta förslag har 

varit ute på delning med länets kommuner. Nu ska Migrationsverket fatta beslut om 

fördelningstalen och därefter kommer Migrationsverket att anskaffa nya boendeplatser för 

skyddsbehövande. Enligt förslaget får Mark 318 skyddsbehövande ukrainare fördelade till 

kommunen. 

Regeringen har beslutat om att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå en utvecklad 

inriktning för livsmedelsberedskapen. Förslagen om nya åtgärder, inriktning och styrmedel ska 

vara en del av underlaget för det fortsatta arbetet med uppbyggnaden av livsmedelsberedskapen 

i syfta att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. Uppdraget ska redovisas senast den 1 

december 2023.  

Länsstyrelsen i Stockholm har fått i uppdrag att fördela 4 miljoner kronor i statsbidrag för 

utbildning av asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande med erfarenhet av hälso- och 

sjukvårdsarbete. Medlen kan sökas av privata och offentliga aktörer för utbildning i exempelvis 

svenska språket och vårdutbildning. 

Försvarsmakten genomför under våren planerade övningar runt om i Västra Götaland. 

Älvsborgs amfibieregemente har en pågående övning som leder till ökad aktivitet på havet, 

bland annat utanför Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust. Under maj sker övningarna Våreld 

22 och Luftförsvarsövning 22 (LFÖ 22). På grund av det osäkra säkerhetsläget finns ett stort 

intresse från allmänheten gällande övningarna. Försvarsmakten har skickat ut information till 

samtliga berörda kommuner (inklusive Marks kommun), myndigheter och även till media om 

de övningar som nu sker. 

 


