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Migrationsverket 

Under v 5 sökte totalt 426 personer asyl i Sverige. 21 personer av de asylsökande 

var ensamkommande barn.  

 

  
 

 

Informationsmaterial från Migrationsverket 

Den som söker asyl kanske inte kan välja land men från det att personen lämnar in 

ansökan är processen densamma oavsett om man söker asyl eller tillstånd att 

komma hit som arbetstagare, anhörig eller som student. Bilden är ett försök att 

åskådliggöra en ansökan från början till slut. Mer information i dessa frågor finns på 

www.migrationsverket.se 
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Senaste nytt 

Antalet asylsökande i Halland uppgår i dagsläget till 2 224 personer. Vi har 87 

ensamkommande barn i länet.  

Vad det gäller regionens verksamheter ser det ut så här enligt de senaste 

inrapporteringarna: 

 

Hallands sjukhus rapporterar ingen påverkan på verksamhet. 

Förvaltningen för Ambulans, diagnostik och hälsa rapporterar ingen påverkan i 

helhets perspektiv. Den uppsökande verksamheten med barnmorskor för 

asylsökande fortgår och inom ungdomsmottagningarna pågår projekt sexuell och 

reproduktiv hälsa i form av information och utbildning till ensamkomna barn o 

personal. 

 

Enstaka vårdcentraler rapporterar måttlig och betydande påverkan. Särskild 

påverkan på VC Oskarström med dess närhet till asylboendet på Spenshult. 

Generellt innebär samtliga kontakter med asylsökande fler arbetsuppgifter, ökad 

administration och mer tidsåtgång för patient. Det medför också mycket frågor från 

andra vårdinstanser och också en svårplanerad verksamhet då flera obokade besök 

uppstår. 

Regiongemensam service rapporterar ingen påverkan på verksamhet. 

 

Antal registrerade asylsökande i Halland 

 (per kommun och boendeform, 170201) 

Asylsökande i Halland, kommun och boendeform 

Kommun Boendeform   Totalt 

  ABO EBO Övrigt   

Kungsbacka 23 104 25 152 

Varberg 129 78 12 219 

Falkenberg 389 59 22 470 

Halmstad  764 170 39 973 

Laholm  22 54 15 91 

Hylte 296 14 9 319 

  1623 479 122 2 224 
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Anläggningsboende (ABO) är boende som Migrationsverket erbjuder. Eget boende (EBO) avser 

boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Exempel på "övrigt 

boende" är familjehemsplacerade barn eller vistelse på sjukhus. 

 

Ensamkommande barn (per kommun, 170201) 

Ensamkommande barn i Halland 

Kommun 

Antal 

ensamkommande 

barn 

Kungsbacka 16     

Varberg 5     

Falkenberg 18     

Halmstad  32     

Laholm  10     

Hylte 6     

  87     

 

 

Att använda sig av bildstöd- Kom Hit 

Västra Götalands Regionen har ett brett utbud av stöd i kommunikation av människor 

på flykt som går bra att ladda hem och skriva ut via deras sida här 

Ett bra exempel i form av enkelt bildstöd för flera verksamheter är det som kan 

användas i reception som förslag. Det finns även möjlighet att skapa sitt eget bildstöd 

genom en enkel inloggning som är öppen för alla. 

 

https://kom-hit.se/flykting/

