
Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i Hallands län
Datum: 220516

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 1008 skyddsbehövande med uppehållstillstånd enligt 
massflyktsdirektiv i Halland (16 maj).

• LRF/hushållningssällskapet rapporterar om brist av säsongsarbetare för den gröna näringen, särskilt med 
kompetens/erfarenhet inom mer avancerade arbeten. Stora kostnadsökningar för konstgödsel och foder påverkar 
gröna näringar allmänt och animaliesektorn särskilt, vilket på sikt kan påverka inhemska matproduktionen. 

• Kommunerna avvaktar Migrationsverkets förtydligande avseende fördelningstal.
• En kommun flaggar för att de har svårigheter att möta upp med tillräckligt antal boendeplatser enligt kommuntal.
• En kommun anger att belastningen på Barn- och ungdomsenheten liksom Familjegruppen är ansträngt. För 

semesterperioden framkommer oro från två kommuner gällande bemanningen, främst på Barn- och 
ungdomsenheten och Familjegruppen. Ytterligare en kommun uppger att en lagändring under sommaren kommer 
göra hanteringen av flyktingar svårarbetad.  

• En kommun ser påverkan på ekonomin. Det gäller främst ökade priser på el, drivmedel, transporter, mat och 
måltider. Brist på varor och tjänster ger även ökade kostnader för kommunens byggentreprenader. 

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

• Länsstyrelsen tillsammans med Region Halland och kommunerna möter regelbundet  företrädare från 
näringslivet för att få en tydligare bild av konsekvenserna i Halland. 

• Samordning med lokala boendeföreståndare för flyktingmottagningar pågår.

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 om 

lagändring. 
• Osäkra planeringsförutsättningar utifrån beslut om fördelningstal. Risk att uppdraget ej kan fullföljas 

om antalet barn och elever blir väldigt 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.



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
Datum: 220516

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

Måttlig påverkan på Miljö och ekonomiska värden
• Kostnadsökningar på konstgödsel och foder tyder på ekonomisk påverkan för

lantbruket enligt LRF

• Indikation på ekonomisk påverkan i en kommun kopplat till främst el, 
drivmedel, transport, mat och måltider. Påverkar även kommunens 
byggentreprenader.
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