Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i Hallands län,
datum: 220329

Övergripande lägesbild

Sammanfattning av läget i länet, t.ex. avseende migration, cybersäkerhet m.m.
Läget hos kommunerna och regionen
Information från andra relevanta aktörer
• Uppdrag till länsstyrelserna att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga
boenden redovisades 220325
• Länsstyrelsen bedömer att det för närvarande befinner sig 308 flyktingar från Ukraina i
Halland (25 mars). Utöver dessa befinner sig 171 personer i evakueringsboenden i tre av
länets kommuner. 46 personer har tillkommit sedan föregående vecka
• Rutiner för regional samverkan och kommunikation för den aktuella händelsen är
etablerade
• Kommunerna har förstärkt förmågan för att hantera den uppkomna situationen
• En kommun rapporterar om s.k. phishing mail vilket även Länsstyrelsen har blivit utsatt för
• Migrationsverket Region Väst anger att boendesituationen är fortsatt ansträngd och det
finns fortsatt behov av evakueringsplatser
• Regionen har höjt förmågan inom flera sektorer bland annat inom försörjningsberedskap,
IT och kommunikation
• Regionen hanterar hälso- och sjukvård till nyanlända från Ukraina i normal
linjeorganisation

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

• Länsstyrelsen stödjer kommunerna med utbildning i säkerhets- och signalskydd
• Länsstyrelsen har tillsammans med aktörerna i länet återuppstartat en grupp för
strategiskt integrationssamordning

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
• Lokalt efterlyses hur flyktingmottagningen ska finansieras på kort och lång sikt.
• Kommunikation från Migrationsverket till lokal nivå avseende juridiska
förutsättningar, fördelning och utplacering av flyktingar är fortsatt ett problem.
• Kommunerna efterlyser underlag för en långsiktig planering avseende mottagning
och integration
• Regionen efterfrågar en tydlig lägesbild över aktuellt status av antal flyktingar per
kommun
• Kommunerna får många frågor om befolkningsskydd och önskar mer information
från MSB
• Länsstyrelsen har hemställt hos Migrationsverket Region Väst om att få placera
samverkansperson vid Migrationsverket Väst

Kommunspecifikt

T.ex. kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna
åtgärder, särskilda händelser, behov
• Flera kommuner har anmält behov av tolkar
• Några kommuner har etablerat kontakt med civilsamhället

Endast öppen information

Samlad bedömning
Liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
Grundläggande värden

(demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Beskriv och motivera eventuella förändringar i bedömningen
(jämfört med föregående rapportering):
Miljö och ekonomiska värden: Viss påverkan på skogssektorns
arbetskraftsförsörjning kan uppkomma då risk föreligger att
säsongsarbetare från Ukraina uteblir

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.

