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Endast öppen information

Övergripande lägesbild
Ingen rapporterad påverkan på samhällets funktionalitet.

Nuvarande situation kräver en flexibilitet hos kommunerna för att kunna ta emot 

flyktingar på väldigt kort varsel. Länets kommuner arbetar fortlöpande med att inventera 

och färdigställa boenden till  flyktingar från Ukraina och utvecklar sin organisation för 

hanteringen av detta.

En del av kommunerna har gått upp i stabsläge för att kunna hantera kommande 

situation med flyktingar.

Svårigheten att uppskatta hur stort mottagandet kommer att bli är en utmaning för 

kommunerna.

I länets kommuner finns erfarenheter av att det finns privata initiativ att transportera 

flyktingar till kommunerna, därmed uppkommer oklarheter om ansvarsfrågan efter att de 

har anlänt.

I några delregioner har ett mellankommunalt samarbete upprättats för erfarenhetsutbyte 

gällande mottagandehantering.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller 

planerar
Länsstyrelsen genomför delregionala möten, för informationsspridning och samordning 

av länets kommuner, och samverkanskonferenser för länets aktörer.

Länsstyrelsens webbplats uppdateras kontinuerligt med aktuell information.

Inventering av tillfälliga flyktingboenden har genomförts bland länets kommuner enligt 

uppdrag.

Informations- och samverkansbehov
Kommunerna ser ett behov av nationellt samordnade budskap.

Kommunerna efterlyser en dialog och fördjupad kommunikation med 

Migrationsverket.

Kommunspecifikt
Det som rapporterats in som är specifikt:

Essunga kommun har via ett privat initiativ fått ta emot flyktingar från ett 

barnhem: 33 barn, 6 personal och 1 läkare.

På Stora Ekeberg i Skara kommun finns plats för 500 flyktingar, just nu har 

cirka 375  flyktingar tagits emot där.

Gulmarkera ny information



Samlad bedömning
Liv och hälsa

Samhällets funktionalitet

Grundläggande värden (demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

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. 

Endast öppen information

Beskriv och motivera eventuella förändringar i bedömningen 

(jämfört med föregående rapportering):


