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Migrationsverket 

Under v 33 sökte totalt 491 personer asyl i Sverige. 11 personer av de asylsökande 

var ensamkommande barn.  

 

  
 

 

 

Omvärldsbevakning/Prognos 
Antalet asylsökande till Sverige antas enligt prognosen ligga kvar på cirka 23 000 för 
2018 och 29 000 för 2019. Prognosens planeringsantagande utgår ifrån att 
gränskontroller och andra gränshinder i Europa kommer att finnas kvar under året, 
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består. 

Planeringsantagandet för 2019 och framåt utgår ifrån att riksdagens beslut om den 
tillfälliga lagen upphör i mitten av nästa år. Därför bedömer Migrationsverket att något 
fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018. 

Det är dock inte klart vilken lagstiftning som kommer att gälla från mitten av 2019 
eller hur den politiska utvecklingen ser ut efter riksdagsvalet. Utvecklingen påverkas 
även av vad som händer med migrationspolitiken inom EU. En annan 
osäkerhetsfaktor som kan påverka asylprövningen framöver är den nya 
gymnasielagen, vars tillämpning ifrågasatts i domstol. 
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www.informationsverige.se är Länsstyrelsernas gemensamma portal för 

samhällsinformation för nyanlända. Här kan både du som möter nyanlända och 

nyanlända själva hitta information både allmänt och på lokal nivå om vård, hälsa, 

språk och exempelvis aktiviteter på orten. Har ni egna aktiviteter i verksamheten som 

riktar sig till asylsökande/nyanlända ex. föreläsningar, kom igång grupper, 

föräldrakurser kan ni också marknadsföra dem vi den regionala och lokala sidan som 

administreras av Länsstyrelsen Halland och Integrationssamordnare, kontakta 

oudai.alsalim@lansstyrelsen.se 
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Senaste nytt 

Antalet asylsökande i Halland uppgår till 1 717 personer. Vi har 44 ensamkommande 

barn i länet.  

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

rapporten: 

 

Hallands sjukhus rapporterar ingen påverkan på verksamhet. 

Förvaltningen för Ambulans, diagnostik och hälsa rapporterar ingen påverkan i 

helhets perspektiv.  Måttlig påverkan rapporteras från klinisk mikrobiologi och 

vårdhygien. 

 

Enstaka vårdcentral rapporterar måttlig och betydande påverkan.  

 

Antal registrerade asylsökande i Halland 

 (per kommun och boendeform, 180801) 

Asylsökande i Halland, kommun och boendeform 

Kommun Boendeform   Totalt 

  ABO EBO Övrigt   

Kungsbacka 1 107 15 123 

Varberg   92 6 98 

Falkenberg 232 68 10 310 

Halmstad  629 179 17 825 

Laholm  22 50 6 78 

Hylte 264 15 4 283 

  1 148 511 58 1 717 
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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, 180801) 

Ensamkommande barn i Halland 

Kommun 

Antal ensamkommande 

barn 

Kungsbacka 12     

Varberg 4     

Falkenberg 7     

Halmstad  15     

Laholm  4     

Hylte 2     

  44     

 

Aktuella utbildningar 

Modernt Krisstöd – att möta människor som flytt sitt hemland 
 
En halvdagsutbildning för all personal som möter asylsökande och nyanlända.  
2 oktober i Halmstad och 4 oktober i Varberg. 
Anmälan via kompetensportalen. 
Arrangör: Region Halland  
Ur programmet: Bästa tillgängliga kunskap för krisstöd: vad internationell kunskap 
och nationell forskning idag säger om stöd och förhållningssätt till drabbade efter 
svåra händelser och vilken typ av stöd som rekommenderas. Konkreta 
tillvägagångsätt när det gäller att möta drabbade med respekt, att ge information, att 
ge praktiskt och emotionellt stöd i det akuta skedet och på längre sikt. Stöd till den 
egna personalen efter svåra händelser, förhållningssätt och konkreta exempel. 
  

Fysisk och psykisk ohälsa hos flyktingar i vården-strategier kring bemötande 
 
En halvdagsutbildning för behandlande personal inom närsjukvård, psykiatri och 
habilitering.  
19 september i Varberg och 27 september i Halmstad.  
Anmälan via kompetensportalen. 
Arrangör: Region Halland  
Ur programmet: Utbildningen är för dig som möter psykisk ohälsa hos personer med 

flyktingbakgrund där det är viktigt att känna till vanliga psykologiska reaktionsmönster 

vid migration. Innehållet kommer handla om betydelsen av kultur och kontext vid 

psykisk ohälsa, sjukdom och behandling. Hur identifierar vi psykiska konsekvenser 

av krig, förföljelse och tortyr? Hur frågar vi och möter patienter om kropp, själ om 

tortyr, trauma? Påverkar den kulturella bakgrunden och sammanhanget sättet att 

hantera sitt psykiska lidande och hur kan vi upptäcka? 


