
Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i Hallands län, 
datum: 221024 Endast öppen information

Övergripande lägesbild
Sammanfattning av läget i länet, t.ex. avseende energiförsörjning, cybersäkerhet, hälso- och 
sjukvårdsläget, migration m.m.
Läget hos kommunerna och regionen. Information från andra relevanta aktörer.

• Länsstyrelsen bedömer att det för närvarande befinner sig 917 (-13) skyddsbehövande med uppehållstillstånd 
enligt massflyktsdirektiv i Halland. 

• Kommunerna ser en stor påverkan på ekonomin. Det gäller främst ökade priser på el, drivmedel, transporter, ma
och förbrukningsmaterial inom lokalvård samt IT-material. En kommun rapporterar att vid energibrist kommer 
kommunens arbete att försvåras. Alternativa sätt att bedriva verksamhet vid kris finns, men både sociala och 
ekonomiska konsekvenser kan medfölja vid ett sådant fall.  

• De stigande elpriserna och de ökande livsmedelspriserna påverkar både civilsamhället och företagen/kunderna. 
Det råder stor oro inför vintermånaderna.

• Näringslivschefer i Halland rapporterar att likviditeten hos mindre livsmedelsbutiker inte håller på grund av höga 
elräkningar. Det tar för lång tid att handlägga ekonomiska stöd på nationell nivå. Näringslivet efterfrågar också 
förtydligande kring styrel och samhällsviktig verksamhet, de upplever otydligheter vilka som ingår i prioriterad 
verksamhet.

• Företagarna beskriver situationen som mycket allvarlig. Energikostnaderna är högre än personalkostnaderna 
vilket medför risk för neddragningar av produktion och personal.

• Röda Korset och Svenska kyrkan rapporterar om ekonomisk utsatthet och behov av stöd för pensionärer, 
ungdomar, ensamstående föräldrar och personer på skyddat boende. De ser att ekonomisk utsatthet leder till 
utanförskap där risken för andelen barn och vuxna som inte får sina grundläggande behov (mat, omvårdnad, 
kläder, boende, fritid) kommer att öka. 

• Länsstyrelsen rapporterar om ett rekordstort söktryck på investeringsstödet Klimatklivet. Flera aktörer har sökt 
stöd för att konvertera bort sin naturgasanvändning. Länsstyrelsen har konstaterat att en hög andel av 
ansökningarna inte var berättigade till stöd, vilket kan tyda på desperation hos de sökande.

t 

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört 
eller planerar
Åtgärder som länsstyrelsen genomför utöver linjeuppdrag.
• Länsstyrelsen har genomfört informationsmöten mellan aktörer, Energimyndigheten, Svenska kraftnät och 

E.ON rörande elförsörjning i Hallands län.

• Länsstyrelsen arbetar inom sitt geografiska områdesansvar med att samordna, identifiera hur samhället 
påverkas av de förändrade energikostnaderna och eventuell brist på el, samt att kommunicera riktlinjer och 
rekommendationer från expertmyndigheter. 

• Länsstyrelsen i Halland ser ett behov av tätt samarbete mellan länsstyrelser och relevanta myndigheter 
gällande elförsörjningen på både kort och lång sikt, samt operativt och kommunikativt (gemensamma 
budskap till befolkningen). 

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.
• Flera kommuner efterfrågar ett samordningsbehov där det finns funderingar kring hur energifrågan ska 

kommuniceras.
• Vid förändrade prioriteringar avseende elförsörjning inom respektive ansvarsområde behöver samverkan 

med andra berörda myndigheter säkerställas, exempelvis kommuners nedsläckning av gatubelysning utan 
samråd med Trafikverket.

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



Samlad bedömning i Hallands län
Liv och hälsa

Samhällets funktionalitet

Grundläggande värden (demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Miljö och ekonomiska värden
(betydande påverkan)

Nationell suveränitet

Förtroende 

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

Endast öppen information

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

• Samhällets funktionalitet: En kommun lyfter fram en risk för nedskärningar inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av ökade kostnader. 
Konsekvens blir försämrad samhällsservice.

• Ekonomisk påverkan i kommuner/region och näringslivet kopplat till främst el, 
drivmedel, transport, mat och måltider. 
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