Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i Hallands län,
datum: 220510

Övergripande lägesbild

Sammanfattning av läget i länet, t.ex. avseende migration, cybersäkerhet m.m.
Läget hos kommunerna och regionen. Information från andra relevanta aktörer.
•
•
•
•

•
•

Länsstyrelsen bedömer att det för närvarande befinner sig 962 skyddsbehövande med uppehållstillstånd enligt
massflyktsdirektiv i Halland (10 maj).
LRF/hushållningssällskapet rapporterar om brist av säsongsarbetare för den gröna näringen, särskilt med
kompetens/erfarenhet inom mer avancerade arbeten.
Kommunerna avvaktar Migrationsverkets förtydligande avseende fördelningstal.
De flesta skolungdomar bedöms vara i någon skolverksamhet, lokalt eller digitalt från Ukraina. Flera kommuner
ser en utmaning att hitta skolplatser om det framöver kommer fler barn upp till 17 år. Ytterligare utmaning finns
med att hitta personal med rätt språkkunskaper. Det är även en utmaning att hitta boenden i nära anslutning till
skolor.
En kommun anger att belastningen på Barn- och ungdomsenheten liksom Familjegruppen har ökat. Läget är
hanterbart men även märkbart. Skulle det fortsätta komma 2-3 ensamkommande i veckan skulle det innebära en
extra hög belastning för respektive enhet.
En kommun rapporterar om phishingattacker både på mail och genom sms till medarbetare inom kommunen.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller
planerar
Åtgärder som länsstyrelsen genomför utöver linjeuppdrag.
•
•

Länsstyrelsen tillsammans med Region Halland och kommunerna möter regelbundet företrädare från
näringslivet för att få en tydligare bild av konsekvenserna i Halland.
Samordning med lokala boendeföreståndare för flyktingmottagningar pågår.

Endast öppen information

Behov av information, samverkan och åtgärder
Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som
behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som er
länsstyrelse har behov av.
•
•
•
•

Kommunerna efterfrågar tydligare information om boendestandard och anvisningsförfarande.
Viktigt med tydliggörande av ansvar mellan kommuner och Migrationsverket om det fattas beslut om
lagändring.
Osäkra planeringsförutsättningar utifrån beslut om fördelningstal. Risk att uppdraget ej kan fullföljas
om antalet barn och elever blir väldigt stort.
Oklarhet kring statlig ersättning för mottagande försvårar för planering av kommunal verksamhet.

Kommunspecifikt

T.ex. kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna
åtgärder, särskilda händelser, behov.

Endast öppen information

Samlad bedömning
Liv och hälsa

Beskriv och motivera eventuella förändringar i bedömningen (jämfört med
föregående rapportering):

Samhällets funktionalitet
Grundläggande värden

(demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan

Miljö och ekonomiska värden
Nationell suveränitet

Förtroende

Bedömningsskala:
Grå: Uppgift saknas.
Grön: Ingen påverkan.
Gul: Måttlig påverkan.
Orange: Betydande påverkan.
Röd: Allvarlig påverkan.
Mörkröd: Kritisk påverkan.

