
Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i Hallands län, 
datum: 220426

Endast öppen information

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 1028 flyktingar från Ukraina i Halland varav 9 är 
ensamkommande barn (22 april).

• Kommunerna har förstärkt förmågan för att hantera den uppkomna situationen och genomför bland annat 
informationssäkerhetskampanjer, utbildning och framtagande av åtgärdslistor. Bland annat har en kommun 
övat bortfall av kommunikation och förlorade IT-system. Regionen har höjt förmågan inom flera sektorer bland 
annat inom försörjningsberedskap, IT och kommunikation.

• Kommunerna har beredskap för att ta emot ukrainska barn i skola och förskola.
• Trafikverket Region väst vidtar åtgärder för att säkerställa förmågan hos entreprenörer trots prisökningar på 

drivmedel och andra viktiga varor.  
• 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 sammanställer regional lägesbilder till nationella samordningskansliet. 
• Länsstyrelsen stödjer kommunerna med utbildning i säkerhets- och signalskydd.
• Länsstyrelsen har tillsammans med aktörerna i länet återuppstartat en grupp för strategiskt 

integrationssamordning.
• Länsstyrelsen verkar och bidrar till kommunikationssamordning avseende flyktingfrågor. 
• Länsstyrelsen tillsammans med Region Halland och kommunerna möter företrädare från näringslivet för att få 

en tydligare bild av konsekvenserna i Halland. 

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.

• Finansieringsmodellen för kommunernas ersättning i samband med flyktingmottagning behöver 
förtydligas avseende kommunernas rätt till retroaktiv ersättning för beredskapsplatser.

• Kommunerna efterlyser underlag för en långsiktig planering avseende mottagning och integration.
Särskilt viktigt vad gäller planering och ansvar för ensamkommande barn.

• Hantering av medföljande husdjur måste snarast klargöras med hänsyn till kollektiva boende för 
flyktingar, där husdjur inte får vistas. Förvaring (bland annat lokala karantänsplatser) och 
omplaceringsmöjligheterna efter karantän behöver tas fram.

• Möjlighet att kunna erbjuda SFI till ukrainska flyktingar efterfrågas av kommunerna.

 

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

• Flera kommuner har anmält behov av tolkar. 
• En kommun har påbörjat scenarioplanering för att vara beredda på att ta emot eventuellt anvisade 

ensamkommande i gymnasieskolan. 
• En kommun har påbörjat planering för att ta emot kommuntalet i juli. 
• Läget för socialtjänsten hos flera kommuner är utmanande, detta på grund av en redan ansträngd 

situation samt upplever att det är svårt att rekrytera nya medarbetare.
• En kommun har anmält att ett ensamkommande barn har anvisats till kommunen.
• En kommun anmäler svårigheter att hitta bostäder för de personer med särskilda behov.



Samlad bedömning
Liv och hälsa (grön)

Samhällets funktionalitet (grön)

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

Miljö och ekonomiska värden 
(grön)

Nationell suveränitet (grön)

Förtroende (grön)

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):

Ingen påverkan

Flera kommuner har anmält ett ansträngande läge för socialtjänsten 
på grund av en redan ansträngd situation vilket i framtiden kan 
komma att påverka bedömningen av Liv och hälsa.
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