
Till samtliga förtroendevalda i Österåkers kommun 
 
Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina ber jag att få uppdatera Er förtroendevalda 
med den information jag tagit del av. 
Kommunledningsgruppen samlas i dag på fm och kommundirektör Staffan Erlandsson 
initierar en särskild ansvarsgrupp för detta läge. 
 

Ryssland – Ukraina - Säkerhetspolitisk utveckling 
24 februari 2022 
 
 

• 44 miljoner invånare 
• Ett av Europas största 
• Ca 1.8 miljoner internflyktingar 
• Flygtid: ca 2 timmar 
• Bilresa: Ca 30 timmar 

 
 

Länsstyrelsen om händelseutveckling 16/2 
 
Länsstyrelsens planeringsscenario:  

• Ryssland invaderar Ukraina (kommentar: verklighet 24/2) 
 

Antaganden: 
1. Flyktingströmmar: Ökad migration, främst grannländer, men kan påverka Sverige 
2. Ekonomiska konsekvenser: (se särskilda bilder) 
3. Uteblivna gas- och drivmedelsleveranser 
4. Uteblivna kemikalieleveranser 

Länsstyrelsen ser behov av ökat fokus och förberedelser 
Länsstyrelsen aktiverat särskild krisledningsstab, följer utvecklingen och arbetar med 
scenariot och antaganden  
Regionala fysiska möten bedöms behöva genomföras för att kunna dela känslig information.  
 
 
 



Ekonomiska konsekvenser i händelse av 
krigshandling/-ar 
 

v Finansiell oro, delvis redan inprisad 
- Historiskt har denna typ av händelseutveckling inte inneburit några längre (bestående) 
börssvackor.  
- Annekteringen av Krim 2014 innebar en kort nedgång innan återhämtning.  
- De senaste månadernas turbulens på finansiella marknaderna förklaras kanske framförallt 
av signalerna från Fed och räntebanan, även om eskalering kring Ryssland-Ukraina bidragit. 
- Aktier med exponering mot regionen kan drabbas hårdare (ex. Medicover och Ferronordic, 
båda med huvudkontor i Stockholm, hade betydande nedgångar i början av veckan). 
 

v Direkta ekonomiska konsekvenser bedöms inte som omfattande 
- En osäker (politisk) situation kan spridas och utfallsrummet vidgas då ytterligare. Ryssland 
och Ukrainas ekonomier är dock inte lika sammanflätade med den svenska ekonomin som 
många andra länders (särskilt inom EU).  
 

v Den stora oron är kopplad till energi/naturgas (se nästa bild) 
 

v Länsstyrelsen fortsätter att följa utvecklingen och de eventuella                                       
ekonomiska konsekvenserna vid en eskalering 

 
Scenarion om ökade energipriser 

 
 
 
 
 
 

Ryssland korsar gränsen 
till Ukraina

EU & USA m.fl. svarar med 
sanktioner

Ryssland minskar eller 
avbryter sina leveranser av 

naturgas

Priset ökar även på andra 
energikällor  

Energipriserna stiger från en 
redan hög nivå

Inflationstryck

Centralbankerna höjer räntan 
och inför en mer aggressiv 

räntebana

SE:s ”höga” inflation är inte 
jämföra med en hög ”kärn-
inflation” som i t.ex. USA

Avkylande effekt på 
samhällsekonomin

Sanktionernas innehåll och 
omfattning oklart (SWIFT?)

Regionala konsekvenser för 
investeringar, bolånetagare 

m.m.

Risken ökar om den 
energidrivna inflationen blir 

varaktigt hög 

Sanktionernas kan i sig ha 
negativa konsekvenser för 

Stockholm
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Information från Försvarsmakten - Mellersta 
militärregionen - Onsdag den 16 februari 2022 
 

 
 
 

Försvarsmakten om händelseutvecklingen 
 

• Pågående lågintensiv krigföring sedan ca 2014 eskalerat med omfattande rysk 
mobilisering och truppförflyttningar, cyberattacker och påverkansoperationer. 

• Ukraina höjt beredskapen, mobiliserat och fått stora resurser från NATO.  
• Förhandlingar pågår, men bedöms inte framgångsrika. 
• Västländer hotar med sanktioner. Vissa är angivna, vissa är hemlighållna. SWIFT? 
• Ryska duman (parlamentet) uppmanat Putin erkänna ryskockuperade områden i 

Ukraina som självständiga. Kan då åberopa ryskt stöd och ge Ryssland anledning av 
officiellt gå in. 

• Ryssland accepterar inte expansion av NATO, dvs. är emot Ukraina och Georgiens 
avsikt.  

 

Försvarsmaktens bedömningar 
• FM ser behov av att upprätta mötesrutiner, informationsdelning och gemensam 

planering med FM Mellersta Militärregionens länsstyrelser och kommuner. 
 

• Risken för väpnat angrepp mot Sverige låg, men situationen farlig.  FM har god 
lägesbild. 
 

• Svenska risker är: hybridhot, cyberattacker, påverkansoperationer (+ Lst:s 
antaganden: flyktingar, ek.konsekvenser, utebliven gas/drivmedel/kemikalier) 
 

• Försvarsmakten uppmanar aktörerna att: 
- se över IT-säkerheten 



- var observanta på det som avviker från rutiner, ev. begäran av känslig information, 
ryktesspridning, desinformation. Informera FM VB vid misstanke. 
 

• Fysiska möten bedöms nödvändiga när dela känslig information. 
 
 

Att tänka på: 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 


