Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i Hallands län,
datum: 220502

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 878 skyddsbehövande
med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektiv i Halland (25 april).
• Region Halland ser inga störningar. Linjeorganisationen hanterar hälso- och sjukvård
för nyanlända. Utökad organisation planeras för närsjukvård
• Kommunerna avvaktar migrationsverkets förtydligande avseende fördelningstal
• Generellt en hög arbetsbelastning inom socialtjänsten.
• Företag och intresseorganisationer har anmält intresse för att rekrytera kompetens
från ukrainska flyktingar.
• Trafikverket har gett stöd/ersättning till entreprenad/leverantör på grund av ökade
kostnader för drivmedel.

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

• Länsstyrelsen tillsammans med Region Halland och kommunerna möter företrädare
från näringslivet för att få en tydligare bild av konsekvenserna i Halland.
• Länsdialog om fördelningstal är klar och avslutad.
• Vi har lämnat remissvar på lagrådsremissen som heter ”Åtgärder för en jämn
fördelning av boende för vissa skyddsbehövande”.
• Samordning med lokala boendeföreståndare för flyktingmottagning.

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 omlagändring.
• Osäkra planeringsförutsättningar utifrån ev beslut om fördelningstal. Risk
att uppdraget ej kan fullföljas om antalet barn och elever blir väldigt stort.
• Det oklara antal av de flyktingar som faktiskt anländer, och inte det
prognostiserade antalet, försvårar boendeplaneringen. En nära samverkan
med Migrationsverket vid anvisning är 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
• En kommun ser stora problem att lösa mottagandet om den nya lagen
träder i kraft 1 juli. Kommunen föreslår istället att lagen träder i kraft 1
september.

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.

