
Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i Hallands län, 
datum: 220705

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 1 237 (-2) skyddsbehövande med uppehållstillstånd 
enligt massflyktsdirektiv i Halland (4:e juli).

• Kommunerna ser en stor påverkan på ekonomin. Det gäller främst ökade priser på el, drivmedel, transporter, mat 
och förbrukningsmaterial inom lokalvård samt IT-material. Höjda energipriser, inflationens uppgång samt 
räntehöjningar kommer påverka de kommunala bostadsbolagen och dess hyresgäster. En kommun rapporterar 
en viss påverkan av leveranser främst gällande byggmaterial. 

• Kostnadsökningarna påverkar företag och kommuner genom stora investeringsprojekt. Detta medför att 
byggnationer senareläggs eller uteblir. 

• Flera kommuner ser ett behov av ukrainsktalande lärare för skolverksamhet till hösten. 

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

• Länsstyrelsen planerar och genomför åtgärder mot bakgrund av rådande hotbild inom cyberområdet och i 
händelse av IT-störningar.

• Länsstyrelsen arbetar för närvarande med följande fokusområden:
• Cyberangrepp
• Påverkanskampanjer
• Konsekvenser av Nato-ansökan
• Livsmedelsförsörjning
• Energiförsörjning

Behov av information, samverkan och åtgärder
Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som 
behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som 

nsstyrelse har behov av.
er 

lä

-

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

Arbetet med översyn av samtliga förvaltningars sårbarheter på kommunal nivå pågår. Und
har bearbetats och uppdrag har delats ut. 
Kommunerna genomför mottagande av skyddsbehövande enligt gällande lagrådsremiss.
Kommunsamverkan kring inköpshantering vid samordningsavtal pågår. 
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Samlad bedömning
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Bedömningsskala:
Grå: Uppgift saknas. 

rön: Ingen påverkan. 
ul: Måttlig påverkan. 
range: Betydande påverkan. 
öd: Allvarlig påverkan. 
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Mörkröd: Kritisk påverkan. 

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

onomisk påverkan i flera kommuner kopplat till främst el, 
t och måltider. Påverkar även kommunens byggentrepre

Ek drivmedel, transport, 
ma nader.
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