Vad sysslar de
med på Länsstyrelsen
egentligen?

Kan kossan
och ponnyn stå
i samma bås?

Kemikalier i marken?
Vem kollar det?
Snacka med miljöskyddsenheten

Snacka med veterinär- och
djurskyddsenheten

Vågar vi verkligen
bygga ett hus på
leran vid Göta älv?

Undrar om man kan
få stöd för att odla
bomull i Skövde?

Snacka med enheten för
skydd och säkerhet

Snacka med landsbygdsenheten

Var kan jag plugga
in min elbil?
Langning?
Skulle det vara
så farligt?
Snacka med enheten för
social hållbarhet

Snacka med
samhällsbyggnadsenheten

Jag vill ha en egen brygga.
Femtio meter lång. Med
bastu och grillplats.
Snacka med vattenvårdsenheten

Pappa, jag såg en
val! Finns dom här?
Snacka med naturvårdsenheten

Titta, mamma!
Jag grävde upp ett
gammalt svärd! Får jag
ha det i mitt rum?
Snacka med kulturmiljöenheten

Vad gör L änsst yrelsen?
Vår länsstyrelse gör väldigt mycket och vitt skilda saker. Vi
jobbar med levande landsbygd, slåss mot droger, försöker
bygga ett samhälle som klarar klimatförändringarna och sköter naturreservat. För att nämna något av allt. Det här är rätt
spretiga, men oerhört viktiga frågor. Den röda tråden är att vi
jobbar på regeringens uppdrag. Det är vi som ska se till att regeringens beslut genomförs i praktiken i Västra Götalands län.
Uppdraget är att skapa ett hållbart samhälle. Socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Men vi måste ha din hjälp. Annars går
det inte.
Allt för det hållbara samhället
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ett övergripande uppdrag. Att arbeta för ett hållbart samhälle. Det låter kanske lite
högtravande, men det är sannerligen inga tomma ord.
Länsstyrelsen arbetar för både individ och samhälle. Vi arbetar
för ett samhälle som vårdar våra mänskliga rättigheter. Ett samhälle med bra villkor för företagen. Ett samhälle som tar ansvar
för energi, miljö och natur. Ett samhälle som är tryggt, också
när ett förändrat klimat ställer vår tillvaro på prov.
Vår strategi är i grunden mycket enkel. Vi måste ha ett gott liv
i Västra Götalands län idag, samtidigt som vi ser till att lämna
ett hyggligt arv – ekologiskt, ekonomiskt och socialt – till kommande generationer.
Det här är ingen rak och enkel resa. Den kräver att vi ständigt
väger olika intressen för att få en fungerande helhet.
En sak är säker – resan måste göras.
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L änsst yrelsen i Västra Götal and
Västra Götalands län, i hjärtat av Västsverige, har närmare 1,6
miljoner invånare fördelade på 49 kommuner. Länsstyrelsen
i Västra Götalands län har verksamhet på åtta orter. Vi finns
i Göteborg, Vänersborg, Mariestad, Uddevalla, Skara och
Borås, samt vid Kosterhavets nationalpark och Hornborgasjöns naturreservat.
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Det här – och en hel del annat – gör vi på Länsst

• Vi bidrar till att skapa sysselsättning och livskvalitet
på vår vackra landsbygd. Exempelvis genom att hjälpa
landsbygdsföretagare att utveckla sin verksamhet.
Vi betalar också ut EU-stöd till lantbrukare.
• Hjälper länets kommuner med miljö- och hälsoskyddstillsyn. Skulle olyckan ändå vara framme, kanske i form
av en läckande kemikalie från någon fabrik, är vi med i
arbetet att skydda människor och miljö. Krishantering är
ett av våra uppdrag.
• Vi bildar och sköter naturreservat. Med reservat menas
skyddade områden. Reservaten är givetvis fina besöksmål, men är framför allt skapade för att fåglar, insekter,
växter och andra livsformer som är beroende av en viss
sorts natur ska kunna överleva.
• Är med och skapar samhället omkring oss. Vi bygger
ingenting, men fördelar stöd till bostadssektorn och tar
fram planeringsunderlag. Vår ledstjärna är ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande. Att bidra till ett gott
liv, alltså. Ibland överklagas beslut om bygglov, detaljplaner och beslut enligt miljöbalken. Då kikar vi på det.
Var beslutet rätt eller fel?
• Arbetar för ett socialt hållbart samhälle. Vi håller exempelvis ett öga på jämställdhetsarbete, medborgarservice och mottagande av nyanlända flyktingar i länet.

sstyrelsen ...

• Håller ett vakande öga på länets vatten. Sött som salt.
Vi arbetar för att skapa och behålla friska och levande
vatten i länet. Fiskevård och fiskenäring ligger också på
vårt bord.
• Ser till att länets husdjur har goda liv. Våra veterinärer
gör bland annat djurskyddskontroller och sköter
smittskyddsärenden.
• Tar hand om vår gemensamma historia. Vi tar beslut
om kulturminnen och räddar kulturhistoriska miljöer till
eftervärlden.
• Ger tillstånd. Bland annat för jakt och kameraövervakning. Vi ser också till att länets överförmyndare, stiftelser och bevakningsföretag sköter sina förtroendefulla
uppdrag.
• Räknar röster efter allmänna val.
… och mycket annat. Länsstyrelsen är som en butik med
brett sortiment i regeringens, samhällets och individens
tjänst. De till synes olika uppdragen förenas i en viktig
tråd – arbetet för ett hållbart samhälle. Vi ska se till att
alltihop fungerar, tillsammans och var för sig. Både idag
och imorgon.
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