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Länsstyrelsen – en samlande kraft 
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. 
Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken 
och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså 
en viktig länk mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, 
riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan. 

Titel: Länsstyrelsen Uppsala län – Årsredovisning 2018 

Utgivare: Länsstyrelsen i Uppsala län 

Diarienummer: 106-7696-18. I denna version av årsredovisningen är årtalet 2017 korrigerat till 2018 i en not på sidan 123. 
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Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 2018 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

Uppsala den 19 februari 2019 

 

 

 

Göran Enander 

Landshövding 
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Landshövdingen har ordet 
En lång och varm sommar, ökad social oro och allmänna val. När vi nu summerar 2018 är 
det några företeelser som präglat länsstyrelsens arbete. I vår roll som regional valmyndighet 
agerade vi under höstens val med en stabil och väl inarbetad struktur som gjorde att vi 
kunde leverera ett tillförlitligt resultat, inom givna tidsramar.  

2018 var också året då det svenska vädret blev mer än ett samtalsämne. Sommartorkan 
förde med sig stora problem och fick långtgående konsekvenser för länets lantbrukare. 
Länsstyrelsen arbetade därför systematiskt för att få ut merparten av årets jordbrukarstöd 
före årsskiftet, vilket lyckades väl. Vi bistod även med personal vid bränder i andra län. 
Länsstyrelsernas beredskapssamarbete var gott och utvecklas kontinuerligt. Med ett 
förändrat klimat drar vi lärdomen att det krävs än mer samverkan. 

I juni utsågs jag till ordförande i det nationella Miljömålsrådet, där jag har för avsikt att 
fortsätta verka för att stärka länsstyrelsernas och andra myndigheters arbete i genom-
förandet av miljöpolitiken. Miljö och klimat är fortsatt det område som sysselsätter flest 
personer på länsstyrelsen. Det regionala miljö- och klimatrådet arbetar vidare med att öka 
samordningen inom länet.  

I november skickades länsstyrelsens nya klimat- och energistrategi ut på remiss till 
regionen, länets kommuner, organisationer och näringsliv. Det är en strategi som ringar in 
de utmaningar vi har att lösa för att kunna uppnå de klimat- och transportpolitiska målen i 
länet, men som även pekar ut inriktningen för det arbetet. Förslag till nya regionala klimat- 
och energimål har också remitterats under året. En regional handlingsplan för grön infra-
struktur har fastslagits och länsstyrelsen har beslutat om inrättande av tre nya naturreservat 
och utökning och förstärkt skydd av fyra befintliga. Kronprinsessan Victoria besökte under 
sin landskapsvandring naturreservatet Billudden.  

Uppsala län, och i synnerhet Uppsala, har under året upplevt en ökad social oro med 
gängkriminalitet och skjutningar. Det påverkar länsstyrelsens prioriteringar. I vårt arbete 
med social hållbarhet är hälsa och trygghet i socialt utsatta områden något vi nu sätter extra 
fokus på. Även mäns våld mot kvinnor är ett fokusområde. Dessa prioriteringar görs 
tillsammans med övriga aktörer i länsstyrelsens regionala råd för social hållbarhet. 

Oro, ökad polarisering och ett kyligare säkerhetspolitiskt läge är något som präglat hela vår 
omvärld 2018, och som kräver beredskap på flera plan. År 2020 ska Sveriges totalförsvar 
åter vara etablerat och för länsstyrelsen innebär det ett stort arbete. Under hösten har alla 
som är fast anställda på vår myndighet krigsplacerats. Parallellt med det har förberedelse-
arbetet med den stora kärnkraftsövningen Havsörn 2019, som Länsstyrelsen i Uppsala län i 
egenskap av kärnkraftslän anordnar, dragits i gång. 

Uppsala lockar många internationella besökare. I syfte att främja länets utveckling tar 
länsstyrelsen emot utländska delegationer och besöker emellanåt andra länder. I höstas reste 
jag, tillsammans med representanter från universiteten, näringslivet och Uppsala kommun, 
till Kina och Vietnam. På hemmaplan har vi haft statsbesök från Island, välkomnat 
Nordiska Ministerrådets social- och hälsoministrar, stått värd för en middag för FN:s 
generalsekreterare och ett regeringssammanträde. Utöver det har vi haft besök från Nigeria, 
Indien, Kina, Ryssland, Kenya, Qatar, Finland och Belgien. 

Länets snabba befolkningstillväxt följer oss in i 2019. De flesta av länets kommuner växer. 
Samtidigt anas en viss mättnad i den höga byggtakt som präglat länet de senaste åren, trots 
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kvarstående behov av bostäder. Även en brist på verksamhetslokaler börjar visa sig. Det är 
en utmaning när det gäller att locka företag att etablera sig och expandera i länet. 

Detta var bara ett axplock av saker från året som gått. Länsstyrelsens omfattande och 
mångfacetterade arbete är förstås alltför stort för att rymmas i denna text. Jag ser fram emot 
att följa länets utveckling under 2019. Uppsala län har en stark anda av samarbete och vilja 
att utvecklas. Min förhoppning är att vi ska bygga vidare på denna anda. Med våra båda 
framstående universitet, en entreprenörsanda med stark koppling mellan akademi och 
näringsliv, internationellt ansedda företag och en miljö rik på natur och kultur, har vi goda 
förutsättningar att möta de utmaningar som det nya året bär med sig. 

 

 

 

Göran Enander 

Landshövding i Uppsala län 
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Organisation 
Länsstyrelsens organisationsplan. 

Bild på organisationen per 31 december 2018.  
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Resultatredovisning 
Uppgifter enligt Förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion 
Länsstyrelseinstruktion 2 § 

Länsstyrelsen ska 

1. Verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till 
regionala förhållanden och förutsättningar. 

2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens 
ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. 

3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om 
dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som 
inträffat i länet. 

4. Inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter 
och andra relevanta aktörer i länet, och 

5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.  

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Att verka sektorsövergripande utifrån ett nationellt statligt helhetsperspektiv utgör grunden i 
länsstyrelsens uppdrag. Nära sammankopplat är uppdraget att främja länets utveckling och 
att underrätta regeringen om frågor och händelser av särskild vikt i länet. Dessa 
instruktionsstadgade uppdrag genomsyrar hela länsstyrelsens verksamhet. 

Länsstyrelsen har etablerat ett antal mötesfora för att främja en samordning av den statliga 
verksamheten liksom att skapa förutsättningar för en sektorsövergripande samverkan inom 
länet. Dessa inkluderar övergripande möten med: 

• företrädare för länets åtta kommuner (två gånger per år) 
• länets riksdagsledamöter (två gånger per år) 
• de myndighetschefer eller chefer för regionala myndighetskontor som är placerade i 

länet (en gång per år). 

Därutöver har länsstyrelsen etablerat och leder tre regionala råd. Dessa råd samlar 
regelbundet beslutsfattare från myndigheter, kommuner, andra offentliga aktörer och 
intresseorganisationer inom tre olika områden; krissamverkan, miljö och klimat samt social 
hållbarhet. Utöver dessa träffar landshövdingen regelbundet rektorerna för Uppsala 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), vilka även är ledamöter i länsstyrelsens 
insynsråd. 

Tillsammans med Region Uppsala finns en överenskommelse om samverkan och den 
högsta ledningen i Region Uppsala respektive Länsstyrelsen i Uppsala län träffas fyra 
gånger per år i Uppsala läns- och regionråd. Länsstyrelsen deltar också i Region Uppsalas 
regionala ledningsgrupp. Landshövdingen är även ordförande i STUNS – Stiftelsen för 
samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. 

Följande områden är ett urval av länsstyrelsens verksamheter där perspektiven i 
länsstyrelseinstruktion 2 § är särskilt framträdande. 
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Internationellt arbete och samarbete 
Ett sätt att främja länets utveckling är att stärka den regionala konkurrenskraften genom att 
lyfta fram det regionala näringslivet, innovationsstrukturen, universiteten och besöksmålen i 
länet. Som ett led i detta arbete reste landshövdingen, tillsammans med en delegation från 
näringslivet, universiteten och Uppsala kommun, under året till Zhejiang i Kina, en provins 
som sedan flera år tillbaka är Uppsala läns vänlän. Under resan besöktes även Nanjing i 
Kina samt Ho Chi Minh City i Vietnam, båda viktiga samarbetspartners för Uppsalas 
universitet.  

Under våren 2019 stod länsstyrelsen värd för ett antal internationella besök av betydande 
karaktär. Året inleddes med att Islands president besökte Uppsala i samband med dennes 
statsbesök i Sverige. I mars valde Nordiska Ministerrådet att förlägga ett av sina möten till 
Uppsala och i april gästades Uppsala av FN:s generalsekreterare i samband med att denne 
höll årets Dag Hammarskjöldföreläsning på Uppsala slott. Dessa besök har alla inneburit en 
utmärkt möjlighet att visa upp Uppsala och vad staden har att erbjuda i form av näringsliv 
och akademisk tradition. 

Utöver ovan nämnda arrangemang har ett antal inkommande internationella delegationer 
besökt länsstyrelsen under året, bland annat från Indien, Kina, Ryssland, Qatar och Nigeria. 
Ett nära löpande samarbete finns etablerat med den diplomatiska kåren inom för länet 
viktiga frågor. Nämnas kan även att Länsstyrelsen i Uppsala län under året ingått ett så 
kallat EU-handslag tillsammans med regeringen, Region Uppsala, Uppsala kommun, 
Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun och Tierps kommun. 

Miljö, klimat och naturvård 
I syfte att stärka samverkan mellan stat, kommun, universitet, näringsliv och andra aktörer 
bildade länsstyrelsen 2017 ett miljö- och klimatråd som leds av landshövdingen. Under 
2018 träffades rådet vid två tillfällen där bland annat viktiga miljöutmaningar och 
strategiskt viktiga områden för samverkan identifierades. Det regionala åtgärdsprogrammet 
för miljömål som är under framtagande utgår från de miljöutmaningar som rådet 
identifierade som mest prioriterade.  

En ny klimat- och energistrategi för länet är under framtagande och arbetet har 
synkroniserats med framtagandet av åtgärdsprogrammet för miljömål för att uppnå bästa 
möjliga synergier i länsstyrelsens uppdrag med att samordna och driva länets klimat- och 
energiarbete. 

Under året anordnade länsstyrelsen Knivstakonferensen, en regional miljö- och 
klimatkonferens som 2018 fokuserade på miljö- och klimatutmaningar kopplade till 
livsmedel och vatten. Konferensen var välbesökt och uppskattad av deltagarna. 
Konferensen är ett årligen återkommande arrangemang med syfte att ur ett regionalt 
perspektiv ta upp aktuella frågor inom klimat-och miljöområdet. 

Länsstyrelsen har under året prioriterat arbete med områdesskydd med syfte att minska 
ärendebalanserna och slutföra ärenden om naturreservat. Länsstyrelsen har vidare hanterat 
uppdrag inom grön infrastruktur, friluftsliv, våtmarker, naturnära jobb samt bidrags-
hantering i form av LOVA- och LONA-bidrag. En redogörelse för de mest betydelsefulla 
resultaten av naturvårdsarbetet återges under återrapportering av regleringsbrevsuppdrag 
1.17, samt redovisas i särskild ordning till Naturvårdsverket respektive Havs- och 
vattenmyndigheten. 

Länsstyrelsens arbete med tillsyn och tillsynsvägledning har under 2018 genomförts enligt 
framtagen tillsynsplan, tillsynsvägledningsplan samt tillsynsplan och program för 
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Sevesotillsynen. Arbetet med miljötillsynen kommer redovisas särskilt till Naturvårdsverket 
enligt uppdrag i regleringsbrevet.  

Under året har arbetet med tillsyn, prövning av vattenverksamhet förstärkts. Resultatet av 
detta kommer redovisas särskilt till Havs- och vattenmyndigheten.  

Vidare har samråd enligt 12 kapitlet 6 § i miljöbalken prioriterats. Resultatet har blivit en 
ökad måluppfyllelse vad gäller handläggningstider. 

Miljöprövningsdelegationen 
De tolv miljöprövningsdelegationerna har under år 2018 fortsatt det samverkansarbete som 
inleddes år 2012 i samband med koncentrationen av miljöprövningsdelegationerna till tolv 
länsstyrelser. Samverkan har skett i form av nätverksträffar för samtliga ordförande och 
sakkunniga, samt i samverkansgrupp som består av en företrädare för varje miljöprövnings-
delegation.  

Regional tillväxt 
Länsstyrelsen och Region Uppsala har under året fortsatt ett gott samarbete genom en 
överenskommelse om samverkan. Syftet med överenskommelsen är att skapa en effektiv, 
långsiktig och kraftfull samverkan där ansvar, uppdrag och roller tydliggörs. Uppsala läns- 
och regionråd träffas fyra gånger per år och diskuterar aktuella frågor samt delar 
information om vad som pågår på respektive organisation. Länsstyrelsen deltar också i 
Region Uppsalas regionala ledningsgrupp. 

Landshövdingen är ordförande i Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, 
näringsliv och samhälle (STUNS), som är en samverkansplattform kopplad till forskning 
och innovation. Under året har en ny VD rekryterats och ett omfattande strategiskt arbete 
genomförts för att utnyttja styrelsens samlade kompetens på en mer strategisk nivå. En 
treårig strategisk plan är under slutförande. 

Länsstyrelsen deltar också i Nätverket för destinationsutveckling, vilket drivs av Region 
Uppsala, samt har en representant i styrgruppen för projektet Augmented Export. Projektet 
Augmented Export – om mat, natur och kultur syftar till att utveckla och lansera upplevelse-
produkter som är gångbara på ett urval av internationella marknader. 

Under året har länsstyrelsen beslutat om en fördelningsnyckel av de regionala tillväxt-
medlen. Länsstyrelsen har då haft fokus på att fortsättningsvis göra mera riktade 
utlysningar. I år gjordes utlysning för projekt inom integration som tillväxtmotor, där 
projekt och aktiviteter ska planeras och genomföras på ett sätt som bidrar till hållbar 
regional tillväxt och integration med särskilt fokus på ett av tre prioriterade områden; 
naturvård, kulturmiljö eller besöksnäring.  

Länsstyrelsen har även tecknat ett medfinansieringsavtal angående ansökan ”Ett stärkt 
socialt företagande i Uppsala län” tillsammans med Region Uppsala, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Samordningsförbundet, med flera, då utlysningen och arbetet 2019 inom 
det regionala tillväxtarbetet kommer riktas mot projekt med social hållbarhet som 
tillväxtmotor. 

Samhällsplanering och bostadsbyggande 
Under året har länsstyrelsen haft stort fokus på både pågående infrastrukturärenden och den 
planerade fyrspårsanläggningen på Ostkustbanan som är ett stort infrastrukturprojekt. Det 
projektet kommer påverka länet och länsstyrelsens arbetsinsats flera år framöver. Läns-
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styrelsen har därför uppmärksammat att det kommer att behövas en satsning på kompetens-
utveckling för berörda enheter på myndigheten, för att bättre kunna klara av att hantera de 
kommande större projekten framöver.  

Under 2018 har länsstyrelsen haft några detaljplaneärenden som berörs av fyrspårsavtalen 
på samråd. Länsstyrelsen har under hösten diskuterat internt för att förbereda sig på 
kommande ärenden kopplade till fyrspårsavtalen, samt utsett kontaktpersoner för att 
underlätta såväl hanteringen av kommunernas planärenden, uppföljningen av avtalen och 
kommande infrastrukturärenden. Länsstyrelsen har med anledning av detta deltagit i 
konstituerande möten, med Knivsta respektive Uppsala kommun, för uppföljningen av 
avtalen med regeringens samordnare.  

Under 2018 har arbetet med att utveckla formerna för att hålla tidiga samråd med länets 
kommuner fortsatt varit en prioriterad insats. Även arbete med att effektivisera 
handläggningen av ärenden angående detaljplaner har prioriterats under året. Länsstyrelsen 
bedömer att detta lett till att myndigheten har verkat framåtsyftande mot uppställda 
nationella och regionala mål inom sakområdet genom vägledning, kunskapsförmedling och 
rådgivning gentemot kommuner och andra berörda aktörer. Länsstyrelsen bedömer även att 
viktiga insatser genomförts under året för att utveckla arbetsformer (till exempel bemötande 
och dialog) och tillämpning av berörd lagstiftning i länet. Länsstyrelsen har under 2018 
arbetat ytterligare med att förkorta handläggningstiderna för överklagade av kommunernas 
beslut om lov, vilket resulterat i att målen i regleringsbrevet nu nås med mycket god 
marginal. 

Länsstyrelsen genomförde under 2018 en större bostadskonferens i samarbete med Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och Kungliga skogs- och lantbruksakademin (KSLA) för 
bostadsmarknadens aktörer i sitt uppdrag enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) för 
att uppmärksamma kommunerna på regional samordning kring boendefrågor. Temat för 
årets konferens var ”Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur ett 
landsbygdsperspektiv för Uppsala län”. Konferensen utgjorde en plattform kring samverkan 
om bostadsförsörjningens olika utmaningar i länet samt stad-landperspektivet. 

Krisberedskap, civilt försvar och kärnenergiberedskap 
I länet utgör krissamverkansnätverket C-Sam, tillsammans med krissamverkansrådet, det 
forum som används för att vidmakthålla och utveckla den samlade förmågan att genom 
gemensam inriktning och samordning kunna möta alla typer av samhällsstörningar. C-Sam 
är en strategisk funktion för information, samråd, samverkan och samordning inom området 
krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar. Under årets möten inom C-Sam har 
ämnen såsom samverkan och ledning inför och vid samhällsstörningar, länets förberedelser 
inför valet, sommarens händelser till följd av värmen och aktuella läget kring totalförsvars-
planeringen belysts. Länets aktörer har under året också undertecknat en ny avsikts-
förklaring för samarbetet inom länet och som ger organisationerna förutsättningar att 
koordinera sina resurser, ta fram samlade lägesbilder som underlag för beslut och ge korrekt 
och samstämmig information till länets medborgare. Regionala riktlinjer för samverkan och 
ledning har bearbetats och fastställts under året.  

Under året har länsstyrelsen haft stort fokus på planeringen inför kärnkraftsövning Havsörn 
2019. Övningen ska stärka beredskapen för och hantera konsekvenserna av en kärnkrafts-
olycka av något slag.  

Länsstyrelsen ingår i ett samverkansforum för att främja totalförsvarsplaneringen där även 
länsstyrelserna i Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, 
Västmanlands län samt Mellersta militärregionen ingår. Under året har en Högre regional 
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grundsyn för totalförsvaret tagits fram och blivit fastställd av aktörerna. Syftet är att ge en 
tydlig målbild och inriktning för civil–militär samordning så att statliga regionala aktörer 
uppnår största möjliga totalförsvarseffekt till år 2020. 

Säkerhetsskyddsarbete 
Som ett led i att utveckla och stärka ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete på regional nivå, 
har länsstyrelsen startat och genomfört kontinuerlig regional säkerhetsskyddssamverkan 
med kommuner, regionen och övriga samarbetspartners i länet. Fokus med aktiviteterna har 
främst varit att förmedla och inhämta information rörande omvärldsbevakning inom 
sakområdet och lägesuppdatering avseende aktuell hotbild samt genomförandet av 
kunskapshöjande insatser.  

Integration 
Länets kommuner och statliga aktörer har enats om en ny regional överenskommelse inom 
integration och etablering som kommer ligga till grund för samverkan inom tre huvud-
områden: Mottagande och bosättning, Arbete och utbildning samt Hälsa. 

Folkhälsa 
Rådet för social hållbarhet har prioriterat två områden: 

• Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden. 
• Mäns våld mot kvinnor – inklusive hedersnormer och förtryck, könsstympning, 

barn- och tvångsäktenskap samt prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål. 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  
Länsstyrelsen har under året anordnat länsmöte för livsmedelsinspektörer i länet i 
samverkan med Miljösamverkan i Uppsala län samt genomfört revisioner av kommunal 
livsmedelstillsyn. Länsstyrelsen har även arbetat med att vidareutveckla den fleråriga 
planen för offentlig kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen, så att den följer 
den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan. Gällande samordning av åtgärder mot 
djursjukdomar har beredskapen vid länsstyrelsen prövats vid ett utbrott av fågelinfluensa. 
Beredskapen på myndigheten och förmågan till samverkan med centrala myndigheter 
visade sig då fungera tillfredsställande. Inom det nationella gemensamma uppdraget att 
förhindra spridning av zoonotiska sjukdomar har länsstyrelsen fortsatt sin medverkan i 
projektet rörande zoonoskommunikation finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Projektet, som leds av Statens veterinärmedicinska anstalt, syftar till att utveckla 
sättet att kommunicera kunskap om smittämnen och hygien på 4H-gårdar till barn och unga 
och därmed minska spridningen av zoonotiska sjukdomar. Länsstyrelsen har utfört fler 
anmälnings- och normalkontroller under 2018 än 2017 och andelen kontrollobjekt som 
kontrollerats under året ligger på samma nivå som tidigare år. 

Landsbygdsutveckling  
Under året har länsstyrelsen handlagt ansökningar om stöd och ansökan om utbetalningar 
för olika stödtyper och insatsområden inom Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeri-
programmet. Länsstyrelsens fokus har varit att förkorta handläggningstiderna för ansökan 
om stöd men under hösten har en kraftsamling för att öka takten på utbetalningar varit 
nödvändig som en konsekvens av bristande likviditet hos lantbruket med anledning av 
sommarens torka. Länsstyrelsen har deltagit i Länssamverkan bredband 2.0 (LSB 2.0) med 
övriga län, Post- och telestyrelsen och Regeringens Bredbandsforum. LSB 2.0 är en 
plattform för regionalt samarbete och samarbete mellan nationell och regional nivå. Läns-
styrelsen och Region Uppsala träffas också regelbundet för avstämning inom bredbands-
området, dels med länets bredbandsgrupp och dels i interna möten. Länsstyrelsen har träffat 
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länets Partnerskap för landsbygdsutveckling tre gånger under året. Länsstyrelsen upplever 
att partnerskapet fyller en viktig funktion och att genomförda möten med tematiska 
program, med syfte att informera om bland annat natur- och kulturmiljöer som resurs för 
friluftsliv liksom om integration och jämställdhet, har ökat intresset och representationen 
från bland annat kommunerna. 

Jordbrukarstöd 
Utmaningarna med införandet av den nya jordbrukspolitiken har varit kännbara även under 
detta år. Relativt omfattande handläggning från 2015, 2016 och 2017 har kvarstått under 
året samt hög ärendebalans för flera av jordbrukarstöden. Länsstyrelsen arbetar för att så 
många lantbrukare som möjligt ska få ersättning vid första möjliga utbetalningstidpunkt. 97 
procent av direktstöden var utbetalda innan årsskiftet. Under året har länsstyrelsen köpt in 
handläggnings- och kontrollresurser från andra länsstyrelser vilket underlättat arbetet med 
jordbrukarstöden. Länsstyrelsen har genomfört handläggning, kontroll av ansökningar samt 
beslut om utbetalningar i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar och de förordningar 
och föreskrifter som är aktuella för respektive ersättningsform. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Länsstyrelseinstruktion 3 §: Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om 
1. De allmänna valen 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen har genomfört slutlig rösträkning av val till riksdag, kommun- och landstings-
fullmäktige. Under året har länsstyrelsen planerat, utbildat och bemannat en organisation för 
genomförandet av den slutlig rösträkningen av valen. Organisationen har bestått av 
ordinarie personal anställda på länsstyrelsen samt tillfälligt anställda. En två-dagars 
utbildning av kommunernas valnämnder genomfördes under våren och ett uppföljningsmöte 
med valnämnderna hölls i augusti. Länsstyrelsen har inför valet tagit fram en hot- och 
sårbarhetsanalys och vidtagit åtgärder utifrån genomförd analys. Länsstyrelsen anordnade 
även ett informations- och samordningsmöte med temat säkerhet och val. Länsstyrelsen har 
deltagit i regelbundna samverkansmöten med övriga länsstyrelser och valmyndigheten. 
Länsstyrelsen har under året haft 14 sammanträden och fattat 54 beslut för att utse nya 
ledamöter och ersättare i kommun- och landstingsfullmäktige. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 201*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 1,1 0,1 0,0 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,8 0,1 0,0 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 4 810 266 39 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  99 81 65 
Antal beslutade ärenden 93 71 63 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)     

Kommentarer till tabellen  
De ökade kostnaderna beror på att 2018 var ett valår. För att ha en robust organisation inför 
valet bildade länsstyrelsen en arbetsgrupp bestående av fyra personer som gemensamt 
planerade arbetet och genomförde utbildningar. Kostnaderna har även ökat till följd av att 
säkerhetsfrågor kommit mer i fokus under detta val i förhållande till tidigare val. 
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Samlad bedömning av resultat  
Den slutliga rösträkningen av valet genomfördes inom föreskriven tid. Två val i Uppsala län 
har överklagats till Valprövningsnämnden som har avslagit överklagandena. Beträffande 
efterträdarval till kommun- och landstingsfullmäktige har 83 procent av besluten fattats 
inom 30 dagar.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

2. Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av 
åtgärder mot djursjukdomar 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen har under året hanterat över 1400 ärenden inom verksamhetsområdet, där mål 
och inriktning inom alla de aktuella områdena utom ett (VÄS 287) styrs av den nationella 
planen för kontrollen inom livsmedelskedjan (NKP). Länsstyrelsen ökar successivt 
måluppfyllelsen regionalt inom flera målområden. Detta bidrar i sin tur positivt till 
måluppfyllelsen för de nationella målen för säkrare livsmedel och dricksvatten, kontroll av 
djurhälsa och djurskydd, stärkt smittskydd och kontroll av användning av läkemedel, till 
exempel antibiotika till djur.  

Nationell samverkan med anledning av SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna, en 
angelägen anpassning av polisens uppgifter på djurområdet 
Under 2017 bildade länsstyrelserna en nationell arbetsgrupp bestående av nio personer, en 
projektledare och en rad experter från olika områden. Detta för att förbereda och integrera 
polisens uppgifter på djurområdet hos länsstyrelserna. Arbetsgruppen har även under 2018 
fortsatt det arbetet för att integrera de nya arbetsuppgifterna i de mottagande 
myndigheternas verksamhet. Länsstyrelsen i Uppsala län har under året bidragit med två 
personer till den nationella arbetsgruppen.  

Utöver arbetet i den nationella arbetsgruppen har länsstyrelsen under 2018 implementerat 
de nya uppgifterna och under de sju månader av året som länsstyrelsen varit huvudman för 
lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har myndigheten hanterat drygt 80 
ärenden. Sju av dessa har resulterat i ingripande beslut så som omhändertagande eller 
föreläggande. Länsstyrelsen har även bidragit med resurser för hantering av omhändertagna 
djur efter överförandet av djurrelaterade uppgifter från polisen. Länsstyrelsen har 
administrerat och verkställt 18 omhändertaganden av djur varav ett ärende som omfattat 
lantbrukets djur (getter, fjäderfä). Övriga ärenden har omfattat hundar, katter och övriga 
sällskapsdjur.  

I samband med övertagandet av uppgifter från polisen har ett samarbete med närliggande 
län (Gävleborg, Västmanland, Stockholm, Örebro) inletts kring upphandling av 
leverantörer. Stockholms län har samordnat upphandlingen och polisen är en avrops-
berättigad part. Djurhem för omhändertagna hundar, katter och sällskapsdjur finns 
upphandlade och avtal är skrivna. Upphandling av djurhem för övriga djur och veterinära 
tjänster pågår. 
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Volymer och kostnader (Avser verksamhet 28*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,1 1,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 9,4 8,8 8,6 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 10 533 10 077 9 883 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  1450 1409 1447 
Antal beslutade ärenden 1455 1439 1444 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 4 3 38 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

Kommentarer till tabellen  
Antalet inkomna och upprättade ärenden ligger relativt konstant inom 28-området totalt sett, 
men vissa förändringar har skett mellan ärendegrupper inom området. Under året har antalet 
nyregistreringar av anläggningar med primärproduktion minskat kraftigt från 99 för 2017 
till endast 17 under 2018. Detta gör att antalet inkomna ärenden som den nya ärende-
gruppen gällande tillsynslagen (VÄS 287) genererar, cirka 80 ärenden, inte syns märkbart 
på den totala summan. Även antalet beslutade ärenden ligger relativt konstant i balans med 
antalet inkomna och upprättade ärenden. Ärenden äldre än två är har hållits på en konstant 
låg nivå under de senaste två åren. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har under året ökat antalet genomförda normalkontroller och anmälnings-
kontroller inom djurskyddskyddskontrollen. Dessutom har nya verksamhetsområden 
implementerats tillfredsställande i verksamheten. Kommunrevisionerna har genomförts som 
planerat med god effekt. Inom smittskyddsområdet har länsstyrelsens beredskap satts på 
prov då ett utbrott av fågelinfluensa inträffade i länet. Myndigheten kunde konstatera att 
beredskapen fungerat tillfredsställande. Vidare har länsstyrelsen inom området djurhälso-
personal gjort kontroller av veterinärer inom läkemedelshantering och journalföring vilket 
bedöms haft god effekt på efterlevnad av reglerna då bristerna har rättats till.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

3. Regional tillväxt 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen har digitaliserat ansökningsförfarandet av 1:1-medel och kopplat det till Min 
ansökan via Tillväxtverkets system Nyps. Under året har länsstyrelsen haft särskilt fokus på 
uppfyllande av jämställdhetsmålen vid hantering av ansökningar om jämställdhets-
perspektivet. Dessutom har nya kontakter och samverkan etableras med främst Region 
Uppsala. För finansierade projekt – se nedan. 

Biotopia (del av Uppsala kommun) – Höstäventyr med Biotopia och Äventyrsgruppen 
Projektet syftar till integration för nyanlända genom naturbaserade aktiviteter. Aktiviteterna 
har syftat till att stimulera entreprenörskap, skapa social sammanhållning, ge ökad kunskap 
om natur- och kulturresurser och ge goda hälsoeffekter.  

Projektet styr mot fyra olika RUS-mål, nämligen  
1. Främja hälsosamma och hållbara levnadsvanor 
2. Ge förutsättningar för öppna och inkluderande mötesplatser 
3. Ge alla barn och unga en bra start i livet 
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4. Skapa ett gott företagsklimat och underlätta för entreprenörer 

Alla aktiviteter strävade efter ett lustfyllt upptäckande i naturen, där rörelse/motion ingår 
som en naturlig del av aktiviteten. Projektet skedde i nära samarbete med föreningslivet 
(Friluftsfrämjandet). Vidare bjöds skolklasser med både etablerade svenska ungdomar och 
språkintroduktionsklasser (sprint) för att skapa positiva möten mellan ungdomar med olika 
bakgrund. För en regional tillväxt krävs att människor känner social sammanhållning. Med 
naturen som mötesplats vill projektet bidra till att minska klyftorna mellan olika grupper i 
samhället. Projektet bidrar till det uppsatta målet om ”Attraktiva miljöer och tillgänglighet” 
genom att skapa mötesplatser där människor med olika bakgrund kan mötas, samtidigt som 
de får ta del av kunskap om vår natur och allemansrätten. Under projektet deltog cirka 160 
barn/ungdomar/unga vuxna. Denna ansökan förstärker även länsstyrelsens arbete med 
friluftsmålet. 

Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel – Mångfaldsmat på framtidsfabriken 
Syftet med projektet är att främja integration, företagande och lokal matproduktion genom 
möten mellan människor utifrån ett gemensamt intresse, nämligen matlagning. 

Vallonbruksveckan 
Stiftelsen Leufsta vill hitta sätt att bevara arrangemanget Vallonbruksveckan och att hitta 
nya former för detta. Projektet syftar till att öka kännedomen om vallonbruken som 
kulturarv och tjänar som en del i arbetet med besöksnäring och attraktionskraft i de berörda 
kommunerna. Att hitta nya former för samverkan mellan bruken anses viktigt för att kunna 
driva och utveckla verksamheter i föreningar och företag kopplade till bruken. Projektet 
kommer att bidra till att uppfylla de mål som uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) inom området besöksnäring. 

Nordiska skärgårdssamarbetet 
Länsstyrelsen är engagerad i Nordiska skärgårdssamarbetet (NSS) som är ett gränsregionalt 
myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Söder-
manlands och Östergötlands län, Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen samt Åland. 
Organisationen sysslar främst med samarbetsfrågor- och upprätthållande av kontakter 
mellan skärgårdsområden och verksamheten har delfinansierats av Nordiska ministerrådet 
(NMR) sedan år 1978. I år har Kymmenedalen anslutit sig till samarbetet. 

Nordiska skärgårdssamarbetet har under året fyra prioriterade områden: 
• Att främja en ekologiskt hållbar utveckling, med särskilt fokus på marin miljö, 

avfalls- och avloppsfrågor. 
• Att främja en socialt hållbar utveckling, med särskilt fokus på servicenivå, kreativa 

lösningar samt kvinnor och unga i skärgården.  
• Att främja en ekonomiskt hållbar utveckling, med särskilt fokus på diversifierade 

försörjningsmöjligheter och entreprenörskap. 
• Att utgöra en plattform för att utveckla gränsöverskridande projekt med extern 

finansiering, genom EU:s program eller andra finansieringskällor. 

NSS verkar genom att: 
• anordna och delta i seminarier och konferenser, 
• driva NSS:s webbplats, publicera nyhetsbrev och på andra vis lyfta viktiga frågor,  
• stimulera till och understöda gränsöverskridande projekt och nätverk, 
• bedriva omvärldsbevakning,  
• samarbeta med aktörer som bidrar till att synliggöra skärgårdsfrågor,  
• delta i årets Gränsregionala Forum och på annat vis ta del av NMR:s verksamhet. 
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STUNS 
Projektet STUNS Energi 2.0 syftar till att genomföra en översyn av STUNS Energis 
verksamhet, som idag i hög utsträckning är projektorienterad. STUNS ledningskansli ska 
med egen personal genomlysa organisation och arbetssätt (styrning, ledning, roller, ansvar, 
rutiner med mera) och förväntningar från finansiärer och andra intressenter. I detta ingår att 
titta närmare på hur STUNS Energi är organiserat idag och hur den projektorienterade 
verksamheten kan struktureras för att effektivt kunna leverera värde till projektfinansiärer 
och intressenter. Resultatmålet är att under projektperioden utarbeta en verksamhetsplan för 
STUNS Energi 2.0 som är förankrad både internt hos STUNS medarbetare och STUNS nya 
ledningsgrupp samt hos STUNS Energis finansiärer (offentliga fastighetsbolag, 
forskningsinstitutioner, statliga finansiärer, med flera.). 

Aktivitetsmålen kommer att uppnås senast under projektperiodens slut: 
• uppnå samsyn kring ramverket för STUNS Energis nya strategi och 

verksamhetsplan 
• utarbeta SWOT-analys för STUNS Energi 
• ta fram struktur för STUNS Energis arbetssätt och organisation 
• utarbeta åtgärder och eventuella förändringar som grund för ny verksamhetsplan 
• utarbeta bakgrundsunderlag till STUNS treåriga verksamhetsplan 

Övrigt 
Länsstyrelsen har också sökt projektmedel hos Tillväxtverket/Strukturfonds-partnerskapet i 
östra Mellansverige (ÖMS) för att genomföra en förstudie – Utveckla besöksnäringen 
utifrån Linnés platser. Förstudien är förankrad hos ett flertal regionala aktörer, bland annat 
Region Uppsala som också bidragit med medfinansiering. Målet är att genom projektet 
skapa ökad kunskap om vilka insatser som behövs för att utveckla besöksnäringen kring 
Linnés platser. Förstudien ska undersöka förutsättningarna för ett genomförandeprojekt. 
Projektet blev beviljat i december 2018. 

Länsstyrelsen har tecknat ett medfinansieringsavtal angående ansökan ”Ett stärkt socialt 
företagande i Uppsala län” tillsammans med Region Uppsala, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Samordningsförbundet, med flera. Syftet med projektet är att insatserna 
ska bidra till att eliminera strukturella hinder samt innebära: 

1. ökad kunskap hos offentliga aktörer om att göra affärer och samarbeta med sociala 
företag, 

2. en stärkt organisering av det offentliga som arbetar med arbetsintegrering för en 
ökad transparens och tydlighet gentemot marknaden, 

3. att socialt företagande och entreprenörskap är en integrerad del av regionernas 
ordinarie tillväxtarbete, 

4. att sociala företag får bättre förutsättningar till att medverka i offentliga 
upphandlingar,  

5. att ASF och offentliga aktörer som arbetar med arbetsintegration tillhandahålls 
kunskap och verktyg för att mäta samhällsnyttan. 

Som en del i arbetet för regional tillväxt ingår projektet Incitament för energieffektivisering 
genom medel från nationella regionalfondsprogrammet. Projektet riktar sig till små- och 
medelstora företag och leder till att energieffektivisering tas upp via tillsynskanalen. 
Projektet ger stöd till tillsynspersonal i energieffektiviseringsfrågor, bland annat har en 
utbildning skett och länsstyrelsen har medverkat vid tillsynsbesök. Samarbete med Energi-
kontoret i Mälardalen och Energi- och klimatrådgivningen samt projektet Coacher för 
Energi och Klimat (CEK).  
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I övrigt avseende samarbeten och strukturfonder med mera hänvisas till återrapporteringen 
av regleringsbrevsuppdrag 1.25. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 30*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,0 0,1 0,2 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,0 0,9 0,7 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 1 033 1 088 1 754 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  14 20 32 
Antal beslutade ärenden 11 17 23 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 2 2 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  2 465 2 282 3 311 

Samlad bedömning av resultat  
Det ligger en bra grund för arbetet framåt då länsstyrelsen har gjort ett arbete under året för 
att prioritera och strukturera inom vilka områden för 1:1-medel som ska prioriteras. Fokus 
har också lagts på samarbeten och då främst med Region Uppsala. Arbete kommer fortsätta 
under 2019. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

4. Infrastrukturplanering 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Under året har länsstyrelsen haft stort fokus på både pågående infrastrukturärenden och den 
planerade fyrspårsanläggningen på Ostkustbanan som är ett stort infrastrukturprojekt. Det 
projektet kommer påverka länet och länsstyrelsens arbetsinsats flera år framöver. Läns-
styrelsen har därför uppmärksammat att det kommer att behövas en satsning på kompetens-
utveckling förberörda enheter, för att bättre kunna klara av att hantera de kommande större 
projekten framöver.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 34*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,1 0,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 1,4 1,2 1,1 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 2 261 1 758 1 211 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  26 30 17 
Antal beslutade ärenden 26 39 15 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 2 7 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

Kommentarer till tabellen  
Antalet ärenden har minskat något sedan föregående år, 2017, men är fortsatt på en hög nivå 
jämfört med året innan, 2016. Flera större och komplexa projekt förväntas att komma in 
framöver. Personalresursen har förstärkts för att minska sårbarheten och för att arbeta med 
verksamhetsutveckling under året samt ha beredskap för att möta kommande större projekt.  

Samlad bedömning av resultat  
Strategisk och fysisk planering av infrastrukturåtgärder  
Under året har länsstyrelsen haft stort fokus på både pågående infrastrukturärenden och på 
den kommande fyrspårsanläggningen på Ostkustbanan. Arbetet med själva järnvägsplanen 
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inleds av Trafikverket under 2019 och då blir länsstyrelsen mer involverad. Länsstyrelsen 
har dock under året haft samråd och tidig dialog kring vissa planärenden som berörs av 
fyrspårsavtalen. Vidare har som, ovan angivits, länsstyrelsen under året identifierat att 
fyrspårssatsningen medför ett behov av kompetensutveckling om järnvägsplaner och stora 
projekt samt en flerårig intern organisation som kan hantera de kommande infrastruktur-
ärendena och detalj- och översiktsplaner som fyrspårssatsningen. Eftersom fyrspårs-
satsningen även berör hållbar samhällsplanering finns detta även beskrivet i 
återrapportering av länsstyrelseinstruktion 3 § 5 Hållbar samhällsplanering och boende. 

Den fysiska planeringen av infrastrukturåtgärder i länet har under året omfattat fler typer av 
infrastrukturärenden. Några ärenden som särskilt kan nämnas är samråd om vägplan för 
gång- och cykelväg mellan Älvkarleby och Skutskär, vägplan för Hjulstabron i Enköping 
samt järnvägsplan för planskilda korsningar i Uppsala. Länsstyrelsen har dessutom deltagit i 
kickoff om ”Paket för Dalabanan”, som leds av berörda regioner i samverkan med Dala-
banans intressenter. Mötet var startskottet för arbetet med att skapa samsyn vad gäller 
Dalabanans mål, brister, behov och prioriteringar vilket ska ligga till grund för Dalabanans 
utveckling. Deltagare på mötet var Trafikverket, berörda länsstyrelser, kommuner och 
handelskamrar.  

Länsstyrelsen har även samverkat med Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket och 
Swedavia i arbetet med riksintressepreciseringen för Arlanda flygplats. Detta har tagit fart 
efter att Masterplan för Arlanda tagits fram av Swedavia. Samarbetet har varit av betydelse 
för ömsesidig ökad kunskap och för samsyn i olika frågor. Trafikverkets arbete med 
precisering av riksintresset fortsätter även nästa år. 

Länsstyrelsen har vidare lämnat synpunkter i flera olika remisser kopplat till infrastruktur-
frågor, till exempel remiss om godsstrategi i Stockholmsregionen och remiss om Trafik-
verkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019–2023.  

Länsstyrelserna har deltagit eller medverkat i olika mötesforum under året. Länsstyrelsernas 
nätverk Forum för hållbart samhällsbyggande arrangerade tillsammans med Naturvårds-
verket och Trafikverket en utbildning om miljöbedömningar i infrastrukturärenden enligt 
nya 6 kap. miljöbalken för länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Uppsala län hade en deltagare på 
utbildningen. Vidare har länsstyrelsen deltagit i olika dialogmöten både lokalt och regionalt. 
Bland annat har möten med Region Uppsala ägt rum för att skapa en gemensam samsyn i 
frågor som berör både fysisk planering och infrastrukturplanering i länet. Dessa möten har 
ägt rum i nätverket Forum för fysisk planering (FFFP) i vilket regionen, samtliga 
kommuner i länet och Trafikverket ingår.  

Klimatfrågan har även varit högst aktuell under året. Länsstyrelsen har arbetat tvär-
sektoriellt med strategi samt åtgärdsprogram för klimat och energi där även infrastrukturens 
påverkan i klimatfrågan har diskuterats. I nätverket FFFP har även klimatfrågan behandlats 
vid olika tillfällen. Bland annat har förslag till klimat- och energistrategi, åtgärdsprogram 
för klimat och energi samt infrastrukturplan för biodrivmedel och laddpunkter presenterats. 
Se även återrapportering av länsstyrelseinstruktion 3 § 6.  

Länsstyrelsen har även träffat Trafikverket för att få bättre samordning samt en god dialog 
mellan Trafikverkets plansamordnare och länsstyrelsens planhandläggare inom regionen. 
Länsstyrelsen ser att det även fortsättningsvis finns behov av återkommande möten för att få 
en ökad samsyn. 

Länsstyrelsen har även under året implementerat en mötesserie för infrastrukturärenden 
internt inom myndigheten för att skapa bättre samordning samt kunskapsutbyte.  
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Eldistribution 
I Uppsala län är det flera pågående nätkoncessionsärenden där befintliga kraftledningar 
antingen saknar giltig nätkoncession eller där höjningen av spänningen är aktuell. Läns-
styrelsen har under året haft flera samråd med nätägare och besvarat flera remisser från 
beslutande myndighet, Energimarknadsinspektionen. Ett av de större ärenden gäller kraft-
ledningen mellan station Skedvi i Dalarnas län och station Söderfors i Uppsala län där 
nätägaren har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om förlängd koncession för linjen. I 
Uppsala län berör ledningen Tierps kommun.  

Länsstyrelsen har vid två tillfällen lämnat synpunkter till arbetsgruppen som deltar i 
nätkoncessionsutredningen ”Översyn av regelverket för nätkoncessioner”. Länsstyrelsen har 
under året påbörjat en översyn av interna beslutsstöd kopplat till nätkoncessioner. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Det är övervägande gott resultat i ärendehanteringen, men det finns behov av både 
utveckling av ärendehantering i form av mallar samt kompetensutveckling för enheter som 
berörs av infrastrukturplanering för att kunna möta de framtida projekten. 

5. Hållbar samhällsplanering och boende 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Under 2018 har arbetet med att utveckla formerna för att hålla tidiga samråd med länets 
kommuner fortsatt varit en prioriterad utvecklingsinsats. Även arbete med att effektivisera 
handläggningen av ärenden angående detaljplaner har prioriterats under året. Länsstyrelsen 
bedömer att detta lett till att myndigheten har verkat framåtsyftande mot uppställda 
nationella och regionala mål inom sakområdet genom vägledning, kunskapsförmedling och 
rådgivning gentemot kommuner och andra berörda aktörer. Länsstyrelsen bedömer även att 
viktiga insatser genomförts under året för att utveckla arbetsformer (till exempel bemötande 
och dialog) och tillämpning av berörd lagstiftning i länet. Länsstyrelsen har under 2018 
arbetat ytterligare med att förkorta handlingstiderna för överklagade av kommunernas 
beslut om lov, vilket resulterat i att målen i regleringsbrevet nu nås med mycket god 
marginal. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 40* och 41*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 2,3 2,7 2,3 

Årsarbetskrafter kvinnor 8,0 8,1 9,6 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 11 860 11 873 13 542 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  2106 1527 1338 
Antal beslutade ärenden 1861 1460 1221 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 3 6 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  2 0 335 

Kommentarer till tabellen  
Länsstyrelsens resursinsatser inom sakområdet har under 2018 minskat något jämfört med 
2017. Den höga takten i den kommunala samhällsplaneringen har inneburit att ärende-
trycket under 2018 fortsatt ligger på en hög nivå. Handläggningen har effektiviserats under 
året, vilket innebär att länsstyrelsen har haft möjlighet att totalt sett ändå avgöra fler ärenden 
än vad som inkommit.  
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Samlad bedömning av resultat  
Tillsynsvägledning bygg 
Övervägande kan konstateras ett gott resultat i arbetet med tillsynsvägledning bygg under 
2018. Det finns sannolikt ett utvecklingsbehov vad gäller kommunbesöken för att fortsatt 
arbeta med att bygga upp tillit och förtroende från kommunernas sida. 

Tillsynsvägledningsplan 
I januari 2018 beslutade länsstyrelsen, i enlighet med plan- och byggförordningen 8 kap, 
16 §, en treårig tillsynsvägledningsplan för byggnadsnämnderna i länet. Planen är tänkt att 
gälla mellan 2018–2020 och ska revideras varje år. Av planen framgår dels vilka lag-
stadgade uppgifter länsstyrelsen har när det gäller tillsynsvägledning och uppföljning av 
kommunernas arbete med tillsyn, men också vilka aktiviteter som länsstyrelsen avser 
genomföra under de tre år som planen gäller.  

Följande aktiviteter har genomförts under 2018: 
Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag  
Uppdrag 11 och 12 a återrapporterades till Boverket genom plan-, bygg och tillsynsenkäten 
i januari 2018. Länsstyrelsen valde som vanligt att använda sig av den länsstyrelse-
gemensamma formen för återrapportering, där dialog förts med Boverket och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). 

Uppdrag nr 42  återrapporterades i mars 2018. Även här användes den länsstyrelse-
gemensamma formen för återrapportering. 

Tematiska byggträffar 
Två tematiska byggträffar har genomförts under 2018, en på våren och en på hösten. Till 
dessa träffar bjöd länsstyrelsen in tjänstemän från byggnadsnämnderna i länet. 

Vårens tematiska byggträff hade tema Att arbeta med OVK och Att formulera ett 
föreläggande. Vid träffen deltog 12 personer, sju av länets åtta kommuner var 
representerade. 

Höstens tematiska byggträff hade temat Mer tillgänglighet – Enkelt avhjälpta hinder, i 
enlighet med kommunernas önskemål. Jonas Andersson, arkitekt SAR/MSA och utredare 
vid Myndigheten för delaktighet (MFD) bjöds in som föreläsare. Vid träffen deltog 14 
personer, sex av länets åtta kommuner var representerade. Länsstyrelsen har med dessa 
aktiviteter fått en positiv återkoppling från deltagande aktörer.  

Kommunbesök 
I arbetet med att ta fram underlag för återrapportering av regleringsbrevsuppdrag nummer 
45 skickades en enkät ut under hösten 2018. För att bland annat fördjupa sig något i 
frågorna och svaren i denna enkät besökte länsstyrelsen tjänstemän, chefer och politiker i 
sju av länets åtta byggnadsnämnder. Den åttonde kommunen kommer att besöktes i januari 
2019, och uppdrag 45 redovisades genom plan-, bygg- och tillsynsenkäten 31 januari 2019. 

Särskilt uppdrag från Kommittén för modernare byggregler 
Kommittén för modernare byggregler har i uppdrag att utreda om dagens regelverk och 
kontrollsystem är anpassade för framtida behov av byggnation och ge förslag på nytt regel-
verk till regeringen senast i december 2019. Enligt kommitténs direktiv ska kommittén 
samråda med länsstyrelserna och vid behov ska länsstyrelserna även bistå kommittén, till 
exempel med sammanställningar och utvärderingar av kommuners tillämpning av regel-
verket. Som ett led i insamlingen av underlag gav kommittén länsstyrelserna i uppdrag att 
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skicka ut och sammanställa enkätfrågor från kommittén om byggregler och kontroll-
systemet till samtliga svenska kommuner. Varje länsstyrelse gjorde en sammanställning 
över svaren i det egna länet. Länsstyrelsen i Hallands län gjorde, med stöd av läns-
styrelserna i Uppsala län och Västra Götalands län, därefter en nationell sammanställning av 
svarsunderlaget, denna återrapporterades till Kommittén för modernare byggregler i oktober 
2018. 

Övergripande resultatbedömning (tillsynsvägledning bygg) 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Hållbar samhällsplanering 
Under året har länsstyrelsen regelbundet anordnat möten med samhällsplanerare, plan-
arkitekter med flera i länets kommuner i syfte att vägleda och ge råd och stöd. Mötena har 
också syftat till att samla in information för länsstyrelsens uppföljning av tillämpning av 
plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har även genomfört en intern mötesserie för bland annat 
överklaganden av byggärenden. Vid dessa möten diskuterar deltagarna tillämpningsfrågor i 
byggärenden, genomgång av överinstansernas beslut, uppföljning av praxis och inriktnings-
målen för överklagade ärenden samt uppföljning av kommunala planer som överklagats. 

Länsstyrelsen har under 2018 anordnat två tematräffar för kommunernas handläggare. 
Syftet med tematräffarna är vidareutbildning inom olika områden som efterfrågats av 
kommunerna eller där länsstyrelsen ser att det finns behov av utbildning och/eller ensning. 
2018 års tematräffar har tagit upp ny lagstiftning av miljöbedömning av planer samt ballast-
försörjning respektive artskydd och exploatering av jordbruksmark. 

Länsstyrelsen i Uppsala län deltog med 6 personer på 2018 års plan- och bostadsdagar i 
Kronobergs län, som hade tema Stad och land.  

Utbyggnaden av Ostkustbanan till fyra spår, samt relaterat bostadsbyggande, kommer att 
påverka länet under flera år framöver. Under 2018 har länsstyrelsen haft några detaljplane-
ärenden som berörs av fyrspårsavtalen på samråd. Länsstyrelsen har under hösten 
samverkat internt inför kommande ärenden kopplade till fyrspårsavtalen, samt utsett 
kontaktpersoner för att underlätta såväl hanteringen av kommunernas planärenden och 
uppföljningen av avtalen. Länsstyrelsen har även deltagit i de konstituerande mötena, med 
Knivsta  respektive Uppsala kommun, för uppföljningen av avtalen med regeringens 
samordnare.  

Länsstyrelsen arbetar med bostadsförsörjningsfrågor genom bland annat en 
bostadsmarknadsenkät och en bostadsmarknadsanalys. Länsstyrelsen genomförde under 
2018 en större bostadskonferens i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och 
Kungliga skogs- och lantbruksakademin (KSLA) för bostadsmarknadens aktörer i sitt 
uppdrag enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) för att uppmärksamma kommunerna 
på regional samordning kring boendefrågor. Länsstyrelsens arbete med bostadsförsörjning 
redovisas under återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 9.  

Klimatfrågan har även varit högst aktuell under året. Länsstyrelsen har arbetat tvär-
sektoriellt med strategi samt tagit fram ett åtgärdsprogram för klimat och energi där även 
klimatfrågan inom hållbar planering och boende har diskuterats. För vidare information 
hänvisas till återrapportering av länsstyrelseinstruktion 3 § 6.  
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Havsplanering 
Den första havsplanen var på samråd under våren 2018, vilket föranledde aktiviteter på 
regional och nationell nivå. Länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län ordnade ett 
gemensamt samrådsmöte för kustkommunerna och regionerna. Under samrådstiden 
lämnade länsstyrelsen ett yttrande efter att ha samordnat sig med angränsande länsstyrelser. 

Kustkommunerna Tierp och Östhammar har fortsatt sitt projekt inom ramen för KOMPIS 
med att ta fram två planeringsunderlag för naturvärden i grunda havsvikar samt besöks-
näring och friluftsliv vid kusten i Uppsala och Gävleborgs län. Länsstyrelsen har under året 
administrerat ytterligare medel till projektet via Havs- och vattenmyndigheten samt beslutat 
om förlängd tid. Dessutom har länsstyrelsen deltagit i projektets slutseminarium.  

Pan Baltic Scope är ett EU projekt med koppling till havsplanering som leds av HaV. 
Länsstyrelsen har deltagit i två workshops inom projektet för att hitta synergier och 
samarbetsområden med Åland och Finland. 

Samarbeten och nätverk 
Länsstyrelserna samarbetar inom sakområdet Hållbar samhällsplanering och boende genom 
nätverket ”FORUM för hållbart samhällsbyggande”. Nätverkets syfte är att genom 
samarbete på bästa sätt genomföra befintliga och nya uppdrag inom samhällsbyggnads-
området med ett koncerntänkande som grund genom att sträva mot likartad hantering av 
arbetsuppgifter mellan länen och utnyttja den sammanlagda kompetensen och resurserna 
inom länsstyrelsernas samhällsbyggnadsområde. Målet för nätverket är att arbeta strategiskt 
för att utveckla länsstyrelsens olika roller inom samhällsbyggnadsområdet samt utveckla 
samarbetet mellan länsstyrelserna för att bidra till en kvalitetsutveckling av 
samhällsbyggnadsområdet och ta vara på kreativiteten hos medarbetarna. Nätverket träffas 
fysiskt cirka fyra gånger per år och träffas däremellan via videomöte. Nätverket har 
beredningsgrupper med tillhörande handläggarnätverk som bereder olika gemensamma 
frågor/remisser/regleringsbrevsuppdrag. Nu aktiva beredningsgrupper är; översikts-
planering, lantmäteriärende, stöd och bidrag, bostadsförsörjningsplanering, tillsyn 
plan/detaljplanefrågor, infrastrukturplanering, tillsynsvägledning PBL, klimatanpassning, 
havsplanering, strategiska frågor kopplade till Agenda 2030 och hållbara städer, samt risk 
och sårbarhet. Nätverket anordnar årligen Plan- och bostadsdagarna, en stor konferens för 
samtliga medarbetare inom sakområdet Hållbar samhällsplanering och boende. 2018 hölls 
mötet i Växjö på temat Stad och land, med Länsstyrelsen i Kronobergs län som värd.  

Under 2018 har länsstyrelserna samverkat sinsemellan och även med ett flertal nationella 
verk och myndigheter, till exempel Boverket, Trafikverket, Energimyndigheten och 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) kring olika uppdrag och remisser. Det har handlat 
om olika regleringsbrevsuppdrag, nationella planen infrastruktur, RUS (länsstyrelsernas 
samverkan kring miljömålsuppföljning), Miljömålsrådets åtgärder (till exempel jordbruks-
markens värden, miljöbedömning, stadsmiljöavtal, transportplanering 2.0, fysisk planering). 
Nätverket bistår även bland annat av statliga utredningar. Till exempel har nätverket under 
2018 bistått Modernare byggregler, Boverkets uppdrag- PBL kompetens, Översiktsplane-
utredningen och Rådet för hållbara städer. Länsstyrelserna har i samverkan med ett flertal 
chefsnätverk anordnat en tvärsektoriell Agenda 2030 konferens med syfte att synliggöra 
länsstyrelsens roll och arbete där länsledningar, chefer och berörda tjänstepersoner deltog. 
Länsstyrelsernas samverkan inom Inträde på bostadsmarknaden – hemlöshetsuppdraget har 
slutredovisats under 2018 med slutrapporten ”Bostadsförsörjning är mer än bostads-
byggande”. Länsstyrelsernas samverkan kring stöd och bidrag har utvecklats mycket under 
2018. En särskild samordnare med ett kansli har anordnats med säte hos länsstyrelsen 
Stockholm. Ett flertal handläggarträffar och utbildningstillfällen för tjänstepersoner på 
länsstyrelserna har anordnats inom nätverket.  
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Nätverket samverkar med Lantmäteriet och Boverket i den nationella satsningen ”Digitalt 
först – Obruten digital samhällsbyggnadsprocess”. I det arbetet är det särskilt betydelsefullt 
att den så kallade Planeringskatalogen lanserades i november 2018. Planeringskatalogen är 
en webbtjänst, framtagen genom ett gemensamt projekt på initiativ av nätverket i 
samverkan med Boverket, som effektiviserar länsstyrelsernas lagstadgade uppgift att 
sammanställa och tillhandahålla statliga myndigheters planeringsunderlag av betydelse för 
hushållning med mark och vatten. Den sammanställer, kvalitetssäkrar och strukturerar 
planeringsunderlag för fysik planering och gör dem sökbara, samtidigt som tillgängligheten 
förbättras till planeringsunderlag för kommunala och regionala planerare samt företag som 
söker olika tillstånd enligt miljöbalken. Planeringskatalogen kommer på sikt involvera 
närmare 100 nationella och regionala myndigheter. Under hösten 2018 har nätverket tagit 
initiativ till en översyn av samverkansformer och arbetssätt för att kunna möta bland annat 
satsningen Obruten digital samverkansprocess och ett ökat krav på samverkan mellan 
nationella myndigheter för att stödja landets kommuner. 

Länsstyrelsen i Uppsala län medverkar även i det regionala Forum för fysisk planering och 
infrastrukturplanering som består av representanter för regionen, länets samtliga kommuner 
samt Trafikverket. Forumet sammankallas av Region Uppsala och rör frågor kring 
bebyggelsestruktur och infrastruktur kopplat till utvecklings- och översiktsplanering i länet. 
Möten sker ungefär 4–6 gånger per år. Länsstyrelsen anordnade även ett temamöte för 
Forum för fysisk planering med fokus på översiktsplanering.  

Länsstyrelsen har även en representant i den länsstyrelsegemensamma samverkansgruppen 
för överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen.  

GIS och planeringsunderlag 
Länsstyrelsen har inför lanseringen av den gemensamma Planeringskatalogen i november 
arbetat med att uppdatera befintliga underlag samt lägga till nya underlag. Detta arbete 
kommer att fortsätta framöver.  

Länsstyrelsen har varit representerad i styrelsen för föreningen GIS i Uppsala län, och 
anordnat seminarier för att sprida kunskap om GIS och geodata.  

Länsstyrelsen i Uppsala län var under första delen av år 2018 objektägare för 
länsstyrelsernas gemensamma förvaltningsobjekt Generellt Kartstöd.  

I övrigt hänvisas till vad som redovisas under återrapportering av länsstyrelseinstruktion 
3 § 4 och 5 § 9. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

6. Energi och klimat 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Uppdrag 19 i regleringsbrevet, Minskad klimatpåverkan och energiomställning samt arbete 
med Klimatinvesteringsstöden rapporterades i särskild ordning till Länsstyrelsen i Dalarnas 
län. 
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Under 2018 har länsstyrelsen arbetat för att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna 
och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energi-
omställning och minskad klimatpåverkan. 

Länsstyrelsen har samordnat ett för länet gemensamt klimat- och energiforum (Uppsala läns 
klimat- och energiforum, ULKE) tillsammans med Region Uppsala, länets åtta kommuner, 
Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stiftelsen för samverkan mellan 
universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), RISE (Research Institutes of 
Sweden), Energikontoret i Mälardalen och Biogas Öst. Syftet har varit att intensifiera och 
samordna länets klimat- och energiarbete för att ge frågorna större tyngd och genomslag.  

Länsstyrelsen har under 2018 arbetat med att ta fram en Klimat- och energistrategi för länet 
i bred samverkan med länets aktörer. Arbetet med strategin har genomförts i samverkan och 
varit kopplad till framtagandet av ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen med 
inriktning klimat och energi. Även länsstyrelsens interna arbete med klimat och energi, inte 
minst ökad kunskap inom till exempel effektfrågan, har utvecklats under året. Detta har 
främst skett genom länsstyrelseinterna dialoger kring uppdateringen av klimat- och energi-
strategin, både med olika enheter samt med ledningsgrupp och länsledning. Interna dialoger 
och genomgångar har skett för att integrera jämställdhetsaspekter i klimat- och energi-
strategin och åtgärdsprogrammet.  

Länsstyrelsen verkar för energieffektivisering av företag bland annat inom projektet 
Incitament för Energieffektivisering där företag får stöd och råd i energieffektivisering via 
tillsynsverksamheten. Länsstyrelsen samordnar arbetet och driver ett nätverk för miljö-
inspektörer i detta syfte. Förstärkt dialog inom energieffektivisering har också skett med 
kommunernas tillsynsenheter och länsstyrelsens tillsynssamordning. 

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för klimatsmart och resurseffektiv energi-
omställning har länsstyrelsen initierat en bred dialog om effektproblematiken i länet. Dels 
har länsstyrelsen bjudit in till ett mindre möte med regional elnätsleverantör, Uppsala 
kommun och Region Uppsala, dels arrangerat ett större dialogmöte för länets kommuner 
med föredragande från Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Vattenfall 
Eldistribution och Uppsala kommun samt med närvaro av Energimyndigheten. 

Därutöver har ett antal dialogmöten genomförts med Region Uppsalas enhet för näringslivs-
utveckling och ett nätverk där kommunernas näringslivsenheter ingår. Frågan har betydelse 
för flera viktiga utvecklingsfrågor som fossilfria transporter, näringslivsutveckling, ny vind-
kraft och större solcellsanläggningar, med mera.  

Samarbete med jordbrukssektorn utvecklas i samband med existerande projekt som Greppa 
Näringen, initiativ för att främja omställning till fossilfri uppvärmning tillsammans med 
Energikontoret och samordning av rådgivning angående stödberättigande klimat och energi-
åtgärder.  

Övergång till fossilfri transport har varit en prioriterad fråga i länet och utvecklingen av 
elektrifiering i transporter har främjats inom det storregionala projektet Laddinfra Öst 2.0 
där ett program för att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur för hemmaladdning av 
elfordon har påbörjats. Länsstyrelsen deltar även i andra transportinitiativ såsom 
samverkansplattformen BioDriv Öst och projektet Fossilfria och effektiva kommunala 
transporter 2030 som har till syfte att skapa förutsättningar för att nå de nationella fossilfria 
transportmålen. Länsstyrelsen deltar i arbetsgrupp i Fossilfritt 2030 och sprider projekt-
resultat och goda exempel samt söker möjligheter att nyttja klimatklivet i åtgärdsarbetet hos 
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kommunerna. För att förbättra planering av omställning till fossilfri transport har läns-
styrelsen tillsammans med Region Uppsala och Biogas Öst och i dialog med Energi-
myndigheten och länsstyrelserna tagit fram en regional plan för infrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel. 

Två träffar med nätverket för länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har 
genomförts under året samt tematiska webbmöten.  

Information har systematiskt spridits externt, i samverkan mellan olika verksamhets-
områden på myndigheten, om möjligheterna till solenergi och klimatinvesteringsstöd, 
främst Klimatklivet enligt framtagen kommunikationsplan.  

Genom att anordna två konferenser i länet har resultatet blivit ökad uppmärksamhet 
regionalt för klimatfrågorna. Dels har klimatfrågorna lyfts i programmet för den årligen 
återkommande regionala miljö- och klimatkonferensen, Knivstakonferensen. Dessutom stod 
Uppsala och länsstyrelsen (i samverkan med Naturvårdsverket och RUS) värd för den 
nationella miljömålskonferensen Miljömålsdagarna. Även i detta program hade 
klimatfrågorna en framträdande roll i såväl programmet som i parallella workshops. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 42*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,0 0,5 1,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 3,4 2,5 1,5 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 4 155 3 640 3 803 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  97 78 58 
Antal beslutade ärenden 28 55 15 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 19 6 4 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 28 964 

Kommentarer till tabellen  
Kvinnor utgör hela arbetskraften i området och länsstyrelsen har förstärkt arbetsområdet 
med en årsarbetskraft inom klimat- och energi. Verksamhetskostnaderna har minskat för 
området beroende på att några projekt har avslutats. Antal inkomna och upprättade ärenden 
har ökat, främst beroende på ett ökat antal inkomna ansökningar till Klimatklivet. Det ökade 
antalet ej beslutade ärenden äldre än två år beror främst på att antalet beviljade projekt med 
en projekttid över två år har ökat. 

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsen har under året arbetat med att ta fram strategiska nyckeldokument för det 
långsiktiga klimatarbetet i länet; en regional klimat- och energistrategi, en plan för infra-
struktur för biodrivmedel och laddpunkter samt ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
med fokus på klimat och energi. Den regionala klimat- och energistrategin har tagits fram i 
samverkan med nyckelaktörer i länet, och remiss av strategin pågår. Inom ramen för 
strategin har planen för infrastruktur för biodrivmedel och laddpunkter tagits fram i 
samverkan med Region Uppsala. Parallellt med strategin har länsstyrelsen tagit fram ett 
åtgärdsprogram för miljömål med fokuserat på klimat och energi. Det gemensamma 
framtagandet av de tre strategiska nyckeldokumenten har förstärkt samarbetet mellan 
nyckelaktörer bland annat inom länets klimat- och energiforum (ULKE). Dessutom har det 
bidragit till en förankring av klimat- och energifrågor på högsta beslutsfattande nivå i 
Uppsala läns regionala Miljö- och klimatråd. Sammankopplingen av arbetena har varit en 
styrka och medfört positiva synergieffekter för såväl samverkan och för det långsiktiga 
klimatarbetet i länet. 
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Övergång till fossilfria transporter har varit en prioriterad fråga i länet och utvecklingen av 
elektrifiering av transporter har främjats inom det storregionala projektet Laddinfra Öst 2.0. 
Inom projektet har ett program för att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur för hemma-
laddning av elfordon påbörjats under året. Genom att sprida och utveckla ett beprövat 
material från Stockholmsregionen och koppla programmet till Energi och Klimat-
rådgivningens aktiviteter bedömer länsstyrelsen att projektet har stor potential att nå 
målgrupp och projektmål, samt att kvinnor gynnas av en breddning för möjligheterna till 
laddning.  

Ett ökat intresse för möjligheterna till klimatinvesteringsstöd kan konstateras i form av ökat 
antal ansökningar och medial uppmärksamhet för genomförda projekt. Ansökningar för 
större och sammankopplade flerårsprojekt inom utbyggnad av biogasinfrastruktur illustrerar 
detta. Under året har till exempel medel beviljats till en ny biogasstation i Uppsala. Kopplat 
till ett stort projekt som slutförts under året innebär detta en utökning av biogasproduktion i 
Uppsala, vilket kommer resultera i avsevärd minskad koldioxidbelastning.  

Länsstyrelsen deltar även i andra länsgränsöverskridande transportinitiativ såsom BioDriv 
Öst och projektet Fossilfria och effektiva kommunala transporter 2030. Det senare har till 
syfte att skapa förutsättningar för att de nationella fossilfria transportmålen nås. Båda dessa 
initiativ har mynnat ut i flera samordnade ansökningar till Klimatklivet som bidrar till ett 
sammanhängande fossilfritt transportsystem. Länsstyrelsen bedömer att projekten skapar 
nödvändiga plattformar för att hitta lösningar till omställningsproblematiken utifrån ett 
helhetsperspektiv.  

Länsstyrelsen verkar för energieffektivisering av företag, bland annat inom projektet 
Incitament för Energieffektivisering där företag får stöd och råd om energieffektivisering 
via den kommunala tillsynen. Länsstyrelsen samordnar arbetet och driver ett nätverk för 
miljöinspektörer i detta syfte. Länsstyrelsen medverkar i nätverk för samordning av 
energieffektiviseringsinitiativ i länet tillsammans med Energikontoret, Energi och Klimat-
rådgivningen samt Coacher för Energi och Klimat. Samarbetet inneburit positiva synergi-
effekter mellan de olika initiativen och har underlättat förmedling av kontakt och kunskap 
till miljöinspektörer och företag. Under året har bland annat en uppskattad och välbesökt 
seminariedag om energi arrangerats för länets miljöinspektörer.  

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för klimatsmart och resurseffektiv energi-
omställning har länsstyrelsen initierat en bred dialog om effektproblematiken i länet. Läns-
styrelsen har arrangerat ett uppskattat seminarium med deltagare från kommunerna och 
relevanta aktörer i frågan och har därigenom höjt kunskapsnivån och genererat fortsatt 
dialog. Ett separat möte har dessutom skett för näringslivsutvecklare i kommuner och 
Region Uppsala. Detta har resulterat i ytterligare möte i en kommun, vilket visar på att 
dialogen är efterfrågad. Genom att koppla informationen och dialogen om effektfrågan till 
arbetet med klimat- och energistrategin har både sammanhang och fördjupning uppnåtts för 
flera viktiga nyckelområden, däribland fossilfria transporter samt ökad andel förnybar 
energi i länet. För vindkraftens utbyggnad är effektfrågan också av stor betydelse. 

Ansökningarna till solcellsstödet har ökat med 250 procent jämfört med tidigare år.  

Samarbete med jordbrukssektorn utvecklas i samband med pågående projekt som Greppa 
Näringen, initiativ för att främja omställning till fossilfri uppvärmning och samordning av 
rådgivning angående stödberättigande klimat- och energiåtgärder. Flera dialogmöten med 
jordbrukssektorn har också skett i arbetet med klimat- och energistrategin och åtgärds-
programmet för klimat och energi. Dessa möten har sammantaget ökat samsynen vad gäller 
jordbrukets klimatpåverkan och hur den beskrivs i strategi och åtgärdsprogram.  



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 

25 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

7. Kulturmiljö 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen har till stor del arbetat med inkomna ärenden relaterade till kulturmiljölagen, 
med bäring på de nationella kulturmiljömålen. Ärendebalansen är fortsatt positiv. Ett 
fokuserat arbete inriktat på att avgöra äldre ärenden har gett tydliga resultat. Genom interna 
rutiner och externt stöd har vi förenklat för företag i fiberbranschen, i samband med 
planerad fiberförläggning i närheten av fornlämningar. Länsstyrelsen har genom kontakter 
och seminarium under året förbättrat samarbetet med länets kommuner när det gäller 
samråd kring det byggda kulturarvet. Länsstyrelsesamarbetet inom kulturmiljöområdet har 
utvecklats och omorganiserats mot tydligare målstyrning, något som resulterat i förbättrat 
stöd och samverkan. Antalet interna samråd, som i huvudsak rör översiktsplaner, detalj-
planer och samråd enligt miljöbalken, uppgår till cirka 200 stycken och har därmed legat på 
en fortsatt hög nivå, jämförbar med föregående år. Arbetet med nominering av föreslaget 
världsarv, ”The rise of systematic biology”, har fortsatt under året, bland annat genom 
planering för att öka intensiteten i projektet under 2019.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 43*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 4,2 4,1 3,2 
Årsarbetskrafter kvinnor 5,0 4,4 4,7 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 11 719 11 543 11 578 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  989 1 105 1 239 
Antal beslutade ärenden 1 069 1 336 1 037 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 21 37 76 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  2 097 2 7091) 3 487 

1) Beloppet för bidragsutbetalningar är lägre än de uppgifter som lämnades för år 2017, det beror på att det tidigare 
felaktiga beloppet för 2017 nu har korrigerats. 

Kommentarer till tabellen  
Två tillfälliga extra tjänster har varit tillsatta under delar av året. Den ena tjänsten med 
anledning av ett inledande arbete med en bok om länets lagskyddade byggnadsminnen. Den 
andra tjänsten med anledning av stora och komplexa fornlämningsärenden till följd av 
utbyggnad av fibernätet. Antalet inkomna och upprättade ärenden är något lägre än 
föregående år, en minskning som är relativt jämnt fördelad på arkeologi- respektive 
byggnadsantikvariesidan. Länsstyrelsen har under året inte haft något anbudsförfarande 
gällande beställning av arkeologi och inga stora komplexa ärenden gällande ombyggnader 
av byggnadsminnen.  

Från och med december 2018 arbetar länsstyrelsen med hanteringen av fornlämnings-
ärenden i det nya handläggarsystemet ASK som även relaterar till Riksantikvarieämbetets 
nya kulturmiljöregister. Syftet med det nya systemet är att skapa en effektivare och mer 
rättssäker handläggning av fornlämningsärenden.  

Samlad bedömning av resultat  
En byggnadsminnesstrategi har under året tagits fram. Den formulerade strategin har 
inneburit att väckta byggnadsminnesfrågor har analyserats och fått en preliminär 
prioritering, något som innebär betydligt förbättrade möjligheter att avgöra ärenden.  
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Den omfattande utbyggnaden av fibernätet som pågår i länet har fortsatt genererat en 
mycket stor mängd ärenden gällande ansökningar om fibergrävning intill fornlämningar. En 
extra resurs har under året arbetat med att effektivisera hanteringen av dessa komplexa 
ärenden, och har utvecklat en riktad handläggningsprocess. Satsningen har varit lyckosam 
och resulterat i ett väl fungerande samarbete med bredbandsbolag i länet. Satsningen anses 
också nödvändig för att minimera de fall där grävning utan tillstånd sker i fornlämningar.  

Genom Kulturmiljöforum har länsstyrelserna en reell möjlighet att gemensamt driva 
kulturmiljöfrågorna utifrån samhällets behov och önskningar. Kulturmiljöforum har genom 
inrättandet av strategiska grupper utvecklat förmågan att med gemensamma krafter ta sig an 
frågor inom kulturmiljöområdet som gäller bland annat lagstiftning, ekonomi, omvärlds-
bevakning och kompetensförsörjning. Länens samverkan ger också en efterfrågad tydlighet 
gentemot andra nationella aktörer såsom bland andra Svenska kyrkan, Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

8. Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Under året har antalet uppdrag ökat inom områdena krisberedskap, civilt försvar och 
kärnenergiberedskap. Huvuddelen av arbetet sker genom långsiktiga projekt, utvecklings-
arbeten och regeringsuppdrag.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 45*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 8,2 6,7 4,6 
Årsarbetskrafter kvinnor 6,6 5,9 9,5 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 35 601 17 199 17 825 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  339 202 219 
Antal beslutade ärenden 286 176 178 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 29 11 5 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  20 18 0 

Kommentarer till tabellen  
Den stora ökningen av verksamhetskostnaderna utgörs av ett länsstyrelsegemensamt treårigt 
utvecklingsprogram, PKR, som leds av Uppsala län. Utvecklingsprogrammets kostnader 
utgörs av cirka 13 miljoner kronor. Övriga kostnader härrör från bland annat utökade 
personalkostnader och nyrekryteringar. En bidragsutbetalning har gjorts till Frivilliga 
flygkåren för snöröjning av start- och landningsbanan vid Tierps flygfält, utifrån 
organisationens uppgift att bistå länsstyrelsen med flygmätningar vid en kärnteknisk olycka. 
Ärenden som är äldre än två år är bland annat ärenden med kopplingar till fleråriga projekt 
som avslutats vid utgången av året och återredovisas i februari. Utöver ovan nämnda har 
sommarens händelser med bränder, torka och vattenbrist medfört en ökning av antalet 
ärenden. 

Samlad bedömning av resultat  
Bedömning av arbetet inom områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och 
höjd beredskap är att de syften och de mål för årets tillsynsarbete, uppföljningar av 
kommunernas och Region Uppsalas krisberedskap och övningsverksamhet har uppfyllts, 
och att verksamheten bedöms sammantaget ha höjt länets samlade förmåga att hantera 
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samhällsstörningar. Ett antal aktiva åtgärder har vidtagits för att vidareutveckla förmågan 
att kunna hantera samhällsstörningar, beakta totalförsvarets krav i verksamheten och en 
planering för att kunna fortsätta verksamheten så långt som möjligt även under höjd 
beredskap är påbörjad. Huvuddelen av arbetet sker genom långsiktiga projekt, utvecklings-
arbeten och regeringsuppdrag. Resultatet av upparbetade rutiner, regelbundna möten och 
utbildningar inom krissamverkansnätverket, C-Sam, har stärkts. Detta genom att arbetet 
som bedrivs inom krisberedskapen, fortsatt har utvecklats internt på myndigheten och hos 
aktörerna, samtidigt som perspektivet höjd beredskap tas i beaktande. Som ett led i arbetet 
har även det förebyggande och hanterande säkerhetsskyddsarbetet kommit igång. 

Skydd mot olyckor 
Tillsyn av kommunal räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Länsstyrelsen hade inför sommaren skickat en begäran till länets räddningstjänster med 
frågan om personalresurser under sommar- och semesterperiod kopplat till räddnings-
tjänstens förmåga till räddningsinsats. Ingen negativ påverkan på förmåga har redovisats av 
berörda räddningstjänster avseende tillgång till personal.  

Sommarens extraarbete med torka och skogsbränder har inneburit att den tillsyn som under 
hösten skulle genomföras kopplat till sotning och brandskyddskontroller har flyttats fram 
till våren 2019.  

Sommarens händelser har glädjande nog bidragit till att antalet som anmält intresse att 
arbeta som deltidsbrandmän har ökat. Blanda annat har den största av länets räddnings-
tjänster full bemanning på sina deltidsstationer. 

Länsstyrelsen bedömer att räddningstjänsterna uppfyller den förmåga som beskrivs i 
handlingsprogram och verksamhetsplaner. 

Årsuppföljning lag om skydd mot olyckor 
Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför årligen 
en uppföljning av kommunens arbete enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Uppföljning genomförs via en webbaserad enkät där kommunerna lämnar sina uppgifter till 
MSB, varefter länsstyrelsen granskar och jämför kommunens svar med tidigare års-
uppföljningar. Vid behov kontaktar länsstyrelsen kommunen för förtydliganden och i vissa 
fall rättelser i angivna svar. I huvudsak är det kommunens tolkningar av frågor och fel-
skrivningar som kräver rättelser.  

Länsstyrelsen gör efter granskning bedömningen att kommunerna uppfyller de krav som 
behandlas i årsuppföljningen.  

Skogsbrandflyg 
För skogsbrandsbevakning med flyg har länsstyrelsen avtal med Frivilliga flygkåren. Rätten 
att besluta när bevakning ska genomföras har länsstyrelsen delegerat till brandchefen vid 
Uppsala brandförsvar. För att bevakningen ska vara så effektiv och ändamålsenlig som 
möjligt är även rätten att göra avsteg från de uppsatta kriterierna delegerad.  

Som stöd för verksamheten har länsstyrelsen tagit fram en plan för skogsbrandsbevakning 
med flyg och instruktion för bevakningens genomförande. För ärendehantering och 
kommunikation med skogsbrandflyget har länsstyrelsen tecknat avtal med SOS Alarm AB. 
Länsstyrelsen tillhandahåller Rakelterminaler för skogsbrandflygets kommunikation med 
SOS Alarm och i förekommande fall för samverkan med kommunal räddningstjänst. 
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Sommaren har varit mycket intensiv och skogsbrandflyget har genomfört 165 bevaknings-
flygningar vilket kan jämföras med att det under 2017 var 46 bevakningsuppdrag som 
genomfördes. Under årets flyguppdrag har 19 bränder upptäckts och identifierats. Den 
varma och torra sommaren har inneburit att länsstyrelsen gjort avsteg från planen för 
skogsbrandsbevakning med flyg. Under stora delar av sommaren har skogsbrandflyget 
genomfört tre bevakningsrundor mot normalt två rundor per dag. 

Inför och efter avslutad flygsäsong har länsstyrelsen genomfört möten med berörda aktörer 
för att ta till vara erfarenheter från året som gått samt att delge eventuella nyheter och 
förändringar i genomförandet av uppdraget. 

Under april månad har länsstyrelsen genomfört en gemensam övning med deltagande från 
Frivilliga flygkåren, SOS Alarm, Storstockholms räddningscentral och Uppsala brand-
försvar. Övningen har genomförts som en insatsövning där planer och rutiner för 
skogsbrandsbevakning har prövats. Alla inblandade har varit överens om att övningen varit 
givande och att framtagna planer och rutiner är ändamålsenliga för uppdraget. 

Eldningsförbud 
Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud under tiden 17 maj till 21 juni och under tiden 
10 juli till 15 augusti. Omfattningen av förbuden har varierat, från eldningsförbud i skog 
och mark till att även omfatta grillning på egen tomt. Som stöd för beslut har länsstyrelsens 
framtagna riktlinjer, besluten tas efter samråd med länets räddningstjänster.  

Stängsling av övergivna gruvhål 
Under 2018 har länsstyrelsen tagit ett beslut avseende skyddsåtgärd vid övergivna gruvhål. 
Beslutet var att ingen åtgärd krävdes, beslutet är överklagat av markägaren till förvaltnings-
rätten, men är ej ännu avgjort. 

Beslut om farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Under året har en dammanläggning efter ny konsekvensutredning klassats till en lägre 
konsekvensklass. Den nya konsekvensklassen innebär att anläggningen ej bör anses som 
farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Förslag till beslut är på 
remiss till berörd kommun och räddningstjänst, beslut kommer att fattas under februari 
2019.  

Kärnenergiberedskap 
Under året har länsstyrelsen haft stort fokus på planeringen inför kärnkraftsövning Havsörn 
2019. Övningen ska stärka beredskapen för och hantera konsekvenserna av en kärnkrafts-
olycka av något slag. Under våren har länsstyrelsen genomfört startmötet för övningen samt 
flera planeringskonferenser, skrivarstugor för övningsscenariot och sammankomster för 
planeringen av mät-och indikeringsövning och seminarieövning som kommer att 
genomföras inom ramen för övning Havsörn 2019.  

Länsstyrelsen har arrangerat två träffar med aktörerna inom kärnenergiberedskapen inom 
ramen för krissamverkansnätverket C-Sam Kärnkraft.  

Länsstyrelsen har under året svarat på ett antal remisser som på olika sätt berör området 
kärnenergiberedskap. Remisserna har avsett bland annat produktion och hantering av 
livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen samt andra läns planer och program för 
räddningstjänst och sanering vid kärntekniska olyckor. 
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Länsstyrelsen har liksom tidigare år aktivt deltagit i arbete kopplat till Handlingsplan för 
radiologiska och nukleära olyckor (HPRN). Medverkan har omfattat deltagande i projekt, 
styrgruppsmöten och årliga arbetsgruppsmöten.  

Under året har myndigheten deltagit i en seminarieserie om kärnvapen arrangerad av den 
nationella expertgruppen för sanering (NESA). Seminarierna syftar till att synliggöra 
radiologiska konsekvenser av en kärnvapendetonation med fokus på livsmedelsproduktion 
och sanering samt vilka sårbarhetsreducerande åtgärder som kan vidtas i förväg. 

Länsstyrelsen har under året prioriterat medverkan i Lokala säkerhetsnämndens möten i 
Östhammars kommun och deltagit i tre av fem möten.  

I samråd med MSB har länsstyrelsen inlett uppdatering och reparationsarbeten i lednings-
platsen Hugin.  

Länsstyrelsen har gjort en översyn över avtal med frivilligorganisationer, vilket resulterat i 
att ett avtal har sagts upp och ett avtal är utskickat för nytecknande. 

Länsstyrelsen har också under året deltagit aktivt i en arbetsgrupp för framtagande av fyra 
kortfilmer om joniserande strålning, kärnenergiberedskap och hantering av olyckor med 
radioaktiva ämnen. Filmen har tagits fram på uppdrag av MSB. Övriga deltagare i arbets-
gruppen kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Jordbruksverket och MSB. Möten 
har hållits hos produktionsbolaget 1–2 dagar i månaden under året. Filmerna färdigställdes 
under november och bedöms bidra till länsstyrelsens arbete med en god kärnenergi-
beredskap genom att de kan användas som informationsmaterial till berörda parter inom 
kärnenergiberedskapen. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att de syften och mål som myndigheten ställde upp 
inför verksamhetsåret har uppfyllts. Planeringen för kärnkraftsövning Havsörn har medfört 
att deltagande aktörer har haft anledning se över och vid behov uppdatera planverk, rutiner 
och sambandsplaner, vilket har resulterat i en viss förmågehöjning att bedriva statlig 
räddningstjänst vid kärnteknisk olycka. Vidare bedömer myndigheten att samarbetsklimatet 
aktörer emellan är gott i länet och att det finns en bra grund inför kommande kalenderår för 
det fortsatta arbetet. 

Krisberedskap 
Tjänsteman i beredskap 
Länsstyrelsen har en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det 
inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som 
berör länet. Genom denna funktion kan länsstyrelsen i ett tidigt skede upprätta en samlad 
regional lägesbild.  

Myndighetens krisberedskapsorganisation 
Länsstyrelsen ska ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet eller medför behov av 
samverkan med kommuner eller andra aktörer, omgående kunna upprätta en lednings-
funktion för bland annat samordning och information. 

Majoriteten av medarbetarna på länsstyrelsen berörs då myndighetens krisberedskaps-
organisation aktiveras. Utbildningar och övningar för medarbetarna är genomförda enligt 
plan. Det finns också en överenskommelse där länsstyrelsen har formaliserat samarbetet 
med utpekade organisationer som bistår myndigheten med presumtiva räddningsledare vid 
en kärnteknisk olycka. Översyn pågår för att teckna avtal med frivilligorganisationer för att 
kunna förstärka länsstyrelsens krisberedskapsorganisation. 
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Den översyn av länsstyrelsens krisberedskapsorganisation som beslutades under 2018 
bedöms ännu inte gett den effekt som avsetts. Ytterligare utvecklings- och 
implementeringsarbete krävs för att organisationsförändringen ska få fullt genomslag. 

Utbildning och övning 
Länsstyrelsen har under året genomfört utbildningsverksamhet inom krisberedskapsområdet 
för personal som ingår i krisberedskapsorganisationen på myndigheten och för andra aktörer 
i länet inom området. De regionala utbildningarna som riktar sig till länets aktörer har bland 
annat varit inom stabs- och ledningsmetodik. 

Länsstyrelsen har även deltagit i planering och genomförande av funktionsutbildning för 
indikeringsledare och indikeringssamordnare vid kärnkraftlänen.  

Länsstyrelsen har under året genomfört tre övningar inom krisberedskap och mer specifikt 
inom områdena kärnenergiberedskap och civilt försvar. Planläggningen av 
kärnenergiberedskapsövning Havsörn 2019 initierades med ett startmöte och två 
planeringskonferenser. 37 organisationer har anmält sig till övningen.  

Länsstyrelsen har deltagit i kärnkraftverket Forsmarks årliga samverkansövning 
tillsammans med SSM i syfte att utveckla sin förmåga att hantera en kärnteknisk händelse. 
Länsstyrelsen har även deltagit som observatör under en marin samverkansövning under 
hösten.  

Länsstyrelsens samlade bedömning är att de syften och mål som sattes upp för årets 
övningsverksamhet har uppfyllts samt att verksamheten sammantaget har höjt länets 
samlade förmåga att hantera en samhällsstörning. Vidare bedömer myndigheten att 
samarbetsklimatet aktörer emellan är god i länet och att det finns en bra och stabil grund 
inför kommande kalenderår och likaså för det fortsatta arbetet. 

Krissamverkan i Uppsala län 
I länet utgör krissamverkansnätverket, C-Sam, det forum som används för att vidmakthålla 
och utveckla den samlade förmågan att genom gemensam inriktning och samordning kunna 
möta alla typer av samhällsstörningar. Länsstyrelsen sammanhåller och administrerar 
verksamheten inom C-Sam. 

C-Sam har en inriktande och en samordnande nivå. Det regionala krissamverkansrådet är 
det övergripande organ som är strategiskt inriktande. Krissamverkansnätverkets lednings-
grupp är den samordnande nivån som verkställer arbetet genom ett antal nätverk och 
arbetsgrupper. 

Krissamverkansrådet består av tjugo chefer från aktörer i länet, vilka ansvarar för samhälls-
viktiga verksamheter. Samarbetspartners består av länets åtta kommuner (inklusive 
räddningstjänsterna), Polisregion mitt, Region Uppsala, Mellersta militärregionen. Det är en 
strategisk funktion för information, samråd, samverkan och samordning inom området 
krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar. Under årets möten har ämnen såsom 
samverkan och ledning inför och vid samhällsstörningar, länets förberedelser inför valet, 
sommarens händelser till följd av värmen och aktuella läget kring totalförsvarsplaneringen 
belysts. Länets aktörer har under året också undertecknat en ny avsiktsförklaring för 
samarbetet inom länet och som ger organisationerna förutsättningar att koordinera sina 
resurser, ta fram samlade lägesbilder som underlag för beslut och ge korrekt och 
samstämmig information till länets medborgare. 
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Under 2018 har tonvikten för det övergripande arbetet legat på att konkretisera utvecklings-
arbetet inför åren 2019–2022 samt att påbörja implementeringen av de riktlinjer för 
samverkan, som på en övergripande nivå styr arbetet inom C-Sam såväl före, under och 
efter en samhällsstörning. Regionala riktlinjer för samverkan och ledning har bearbetats och 
fastställts under året.  

Länsstyrelsen har också under året genomfört ett stormöte för hela krissamverkansnätverket 
med deltagare från ledningsgruppen och nätverken. Det totala antalet deltagare inom 
nätverken är cirka 80 stycken. 

Hantering av samhällsstörningar är sällan en angelägenhet för endast en aktör utan 
samverkan krävs mellan aktörer för att skapa en gemensam inriktning av resurser och 
samordning av insatser. Den synen utgör grunden för C-Sams existens och aktörernas 
bidrag till arbetet. Verksamheten under året har sammantaget bidragit till att förmågan till 
inriktning och samordning genom att samverkan har vidmakthållits. I några avseenden har 
förmågan sannolikt även höjts, men mer påtaglig höjning av den aktörsgemensamma 
förmågan förväntas först kunna ses som en effekt under 2019 och 2020. 

Årlig krisberedskaps- och totalförsvarskonferens 
En gång om året erbjuds förtroendevalda och riksdagsledamöter från länet att delta i en 
krisberedskaps- och totalförsvarskonferens som anordnas av länsstyrelsen. Syftet med 
konferensen är att ge en aktuell orientering i frågor som rör säkerhet, krishantering, 
krisberedskap och civilt försvar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 
Konferensen är en etablerad tradition i länet och bidrar till en samsyn och nätverks-
byggande, vilket ger förutsättningar för stärkt beredskap. Årets upplaga av konferensen bjöd 
på föreläsningar om bland annat pågående verksamhet inom totalförsvarsplaneringen, om 
gråzonsproblematik och om sommarens händelser och hantering av bränderna. 

Länsstyrelsens bedömning av konferenserna är att de bidrar till en samsyn kring aktuella 
frågor inom krisberedskap och totalförsvarsarbetet i och med att den riktar sig till den 
målgrupp som inte vanligtvis finns representerad i de forum som bedrivs inom ramen för C-
Sam. 

Andra samverkansforum 
Länsstyrelsen i Uppsala län ingår i ett länsövergripande samarbete med länsstyrelserna i 
Stockholm, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Värmlands, Örebro och Väst-
manlands län kallat ÖSAM. Samarbetet leds länsgemensamt av en ledningsgrupp bestående 
av länens försvars- eller beredskapsdirektörer. Det gemensamma arbetet syftar till att 
minska sårbarheten och höja krishanteringsförmågan i dessa län. Arbetet under året har 
fokuserat på erfarenhetsutbyte mellan länen. 

Länsstyrelsen ingår även i ett samverkans forum för att främja totalförsvarsplaneringen där 
länsstyrelserna i Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, 
Västmanlands län samt Mellersta militärregionen ingår. Under året har en Högre regional 
grundsyn för totalförsvaret tagits fram och blivit fastställd av aktörerna. Syftet är att ge en 
tydlig målbild och inriktning för civil–militär samordning så att statliga regionala aktörer 
uppnår största möjliga totalförsvarseffekt till år 2020.  

Länsstyrelsen är en del av Försvardirektörsnätverket som är ett forum vars arbete blir mer 
betydelsefullt. 21 länsstyrelser samarbetar och behandlar gemensamma frågor och uppdrag. 
Samarbetet i nätverket strävar efter att lösa befintliga och nya uppdrag inom området 
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krisberedskap och nyttjar den samlade kompetensen och resurserna som finns inom läns-
styrelserna. Nätverket har kontinuerlig kontakt med berörd länsrådsgrupp och ansvariga 
kontaktlänsråd.  

Dessa samverkansforum bidrar till en samsyn över gemensamma uppdrag och är en viktig 
mötesform över länsgränserna för erfarenhetsutbyte och lärdomar, men också för att enas 
kring frågor av betydelse för totalförsvarsplaneringen. Den samlade bedömningen är att de 
upparbetade kontaktytorna inom de olika nätverken bidragit till att lösa de händelser som 
uppstod till följd av bränderna.  

Risk- och sårbarhetsanalys 
Länsstyrelsen har under 2018 genomfört en regional risk- och sårbarhetsanalys. Den ger en 
samlad bild av risker i Uppsala län samt vilken förmåga som finns för att motstå och 
hantera sådana. Risk- och sårbarhetsanalysen ger underlag för såväl det förebyggande 
arbetet som för planering och dimensionering av beredskapsåtgärder. I analysen redovisas 
även åtgärder som länsstyrelsen planerar och genomför i syfte att stärka förmågan att 
förebygga och hantera uppkomna händelser. 

Uppföljning av kommunernas och landstingets arbete med krisberedskap och civilt 
försvar 
Länsstyrelsen har arbetat med att följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH), samt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 
Kommunerna har under 2017 tilldelats extra medel för att stärka sitt arbete med civilt 
försvar. Länsstyrelsen följer upp kommunernas arbete med civilt försvar på samma sätt som 
arbetet enligt LEH. Länsstyrelsen har även rapporterat vilka beredskapsförberedelser som 
kommunerna och regionen vidtagit och samtidigt redovisat en bedömning av effekten av de 
vidtagna förberedelserna. Den årliga uppföljningen har genomförts i huvudsak genom fem 
typer av aktiviteter. Därtill deltar länsstyrelsen i ett nätverk för uppföljning. 

Granskning av kommunernas ekonomiska redovisning 
Kommunerna ska för länsstyrelsen redovisa hur den statliga ersättningen har använts. Om 
en kommun har oförbrukade medel kan kommunen spara medel till kommande år om det 
finns en plan för dessa medel. Länsstyrelsen kan föreslå för MSB att en del av ersättningen 
ska reduceras eller falla bort. Länsstyrelsen begärde i början av året in ekonomiska 
redovisningar avseende medel för krisberedskap och civilt försvar från samtliga kommuner. 
Redovisning skedde enligt en mall som länsstyrelsen tagit fram för ändamålet. Läns-
styrelsen har godkänt fem kommuners ekonomiska redovisning under året. För tre 
kommuner har inget beslut tagits ännu. Dessa tre kommuner har ett relativt stort sparande, 
vilket gör ärendena mer komplicerade och därmed mer svårhanterade. 

Granskning av indikatorer för kommunens generella krisberedskap 
Kommunerna rapporterar varje år indikatorer för bedömning av kommunens generella 
krisberedskap. Under året omfattade rapporteringen till viss del även civilt försvar. 
Länsstyrelsen granskar kommunernas svar och om svaren inte överensstämmer med 
länsstyrelsens bedömning kan länsstyrelsen korrigera svaren. Länsstyrelsen skickar senast 
inom två veckor vidare svaren till MSB. 

Länsstyrelsen granskade under året samtliga kommuners inrapporterade indikatorer och 
vidarebefordrade sedan dessa till MSB. Trots att länsstyrelsen gjorde bedömningen att 
behov fanns av att korrigera vissa svar, gjordes ingen justering. Detta beror på att 
indikatorernas formuleringar öppnar upp för ett stort tolkningsutrymme. De tveksamheter 
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som identifierades behandlade länsstyrelsen i dialog med kommunen under respektive 
uppföljningsbesök under året. 

Uppföljningsbesök 
Länsstyrelsen genomför regelbundna uppföljningsbesök hos länets kommuner och regionen. 
Länsstyrelsens uppföljningsbesök har en betydande roll för den sammantagna bedömningen 
av huruvida en kommun uppfyllt uppgifterna enligt lagen, LEH, och Överenskommelsen. 
Länsstyrelsen bör enligt MSB genomföra uppföljningsbesök minst två gånger per mandat-
period. Finns det brister i en kommun kan den kommunen behöva årliga besök. Läns-
styrelsen har under 2018 genomfört uppföljningsbesök hos sju av åtta kommuner. 

Slutlig bedömning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 
Länsstyrelsen ska uppmärksamma en kommun på de brister som identifierats inom ramen 
för uppföljningsarbetet. Länsstyrelsen ska även vid behov stödja kommunen i att upprätta 
en åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras. Har inte kommunen fullgjort sina uppgifter 
eller inte använt ersättningen i enlighet med lagen, LEH, och Överenskommelsen kan 
länsstyrelsen föreslå för MSB att en del av ersättningen ska reduceras eller falla bort. 

Länsstyrelsen har avslutat fem uppföljningsärenden under året. Länsstyrelsens bedömning 
är att dessa fem kommuner uppfyller samtliga eller huvuddelen av lagen, LEH, och 
Överenskommelsen. Länsstyrelsen har inte bearbetat färdigt uppföljningen av tre 
kommuner. Då dessa kommuner har utvecklat ett stort sparande som sträcker sig över flera 
år blir uppföljningen mer komplicerad och tar då mer tid i anspråk. Länsstyrelsen har även 
haft dialog med MSB i dessa ärenden. 

Rapportering och redovisning av sammanfattande bedömning till MSB 
Länsstyrelsen ska varje år lämna en sammanfattande bedömning av kommunernas arbete 
med krisberedskap till MSB. Länsstyrelsen ska även redovisa vilka egna åtgärder som 
vidtagits eller planerar att vidtas för att stödja, samordna och följa upp kommunernas arbete 
med krisberedskap. Denna redovisning tillgodoser även regleringsbrevsuppdrag sju. 
Länsstyrelsen rapporterade detta i enlighet med angivelser från MSB. 

Deltagande i MSB:s nätverk för uppföljning 
Länsstyrelsen har under året deltagit i nätverket för uppföljning. Syftet med nätverket är 
bland annat att bidra till att länsstyrelserna arbetar mer likvärdigt med uppföljning och 
stödja MSB i framtagande av underlag på området. 

Syftet med länsstyrelsens årliga uppföljning är att stimulera aktörerna i arbetet med att 
utveckla krisberedskapen samt stötta kommunerna och regionen inför planering av 
krisberedskapsarbetet i länet. De slutsatser som dras från uppföljningarna, besöken, och 
granskning av kommunernas självskattning av sin egen beredskap utgör viktiga ingångs-
värden till hur statens stöd till kommunerna kan utvecklas. Besöken bidrar också till ökad 
kunskap och ett värdefullt erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelsen, kommunerna och Region 
Uppsala. 

Säkerhetsskyddsarbete 
Som ett led i att utveckla och stärka ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete på regional nivå, 
har länsstyrelsen startat och genomfört kontinuerlig regional säkerhetsskyddssamverkan 
med kommuner, regionen och övriga samarbetspartners i länet. Fokus med aktiviteterna har 
främst varit att förmedla och inhämta information rörande omvärldsbevakning inom sak-
området och lägesuppdatering avseende aktuell hotbild samt genomförandet av kunskaps-
höjande insatser.  
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Länsstyrelsen har även samordnat och genomfört en utbildning i säkerhetsskydd för 
kommuner och prioriterade bolag i samverkan med MSB, Forsmarks kraftgrupp AB och 
SÄPO. Syftet har varit att utveckla och förbättra förutsättningarna för kommunens arbete 
med säkerhetsskydd och civilt försvar genom att bland annat behandla områden som 
säkerhetsanalys, säkerhetsskyddsplanering och genomförandet av säkerhetsskyddsåtgärder.  

Länsstyrelsen har verkat för och implementerat ett länsstyrelsegemensamt säkerhetsskydds-
nätverk.  

Regional och nationell samverkan och samordning inom säkerhetsskyddsområdet är av 
avgörande betydelse för återtagandet av totalförsvarsförmågan. Länsstyrelsen har som 
högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet skapat förutsättning för fortsatt förmåge-
utveckling och samtidigt verkat för att säkerhetsskyddsarbetet bedrivs med en enhetlig 
regional och nationell inriktning.  

Signalskydd 
Länsstyrelsens signalskyddsarbete har under året upprätthållit myndighetens förmåga att 
sända och ta emot information via kryptografiska funktioner. 

Organisatoriska anpassningar är genomförda som främjar ett effektivt arbetssätt för 
förvaltning av signalskyddet. Kontroller och uppföljningar av myndighetens signalskydd är 
genomförda enligt kontrollplan. Signalskyddsinstruktioner och rutiner är uppdaterade. 
Länsstyrelsen har deltagit på det årliga Regionala signalskyddsmötet och tio övningar har 
genomförts under året tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen är 
även ett av tre pilotlän inom det länsstyrelsegemensamma projektet Säkra 
kommunikationer. 

Skyddsobjekt 
Länsstyrelsen är beslutande myndighet för inkommande ansökningar för skyddsobjekt och 
har under året handlagt dessa ärenden löpande, med försvarsdirektören som beslutande. 

Avslutade utvecklingsprojekt  
Utvecklingsprojekten 2015–2018 har haft syftet att utveckla samordning och stöd av kris-
beredskapen regionalt och lokalt i Uppsala län. Målet har varit att inom ramen för befintliga 
överenskommelser och etablerade nätverk utveckla dialogen med länets krisberedskaps-
aktörer för att koordinera resursanvändningen och genomföra förstärkningsinsatser för att 
uppnå en förmåga inom krisberedskapen.  

Nedan återfinns resultatet från ett av projekten:  

Fokus under året har varit att stödja länets kommuner att utveckla ett systematiskt arbete 
inom området Sociala risker/social oro. Arbete har skett i samverkan mellan Enheten för 
samhällsskydd och beredskap och Enheten för social hållbarhet.  

Årets aktiviteter har bestått av en konferens om brottsförebyggande, sociala risker och 
social oro. Ett flertal organisationer deltog och antalet deltagare uppgick till 80. Läns-
styrelsen anordnade en utbildningsserie med fyra utbildnings – och workshopdagar med en 
implementeringsforskare från Stockholms läns landsting som fungerade som en mentor för 
deltagande kommuner i länet. Syftet var att utveckla kommunernas förmåga att bedriva ett 
systematiskt implementeringsarbete inom området. Kravet på deltagande kommuner var att 
de skull delta med en ansvarig chef och medarbetare som deltar i ett pågående eller nytt 
initiativ inom området. Länsstyrelsen har även bidragit med stöd till kommunerna att skapa 
lägesbilder inom området sociala risker och social oro. 



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 

35 

Sammantaget bedöms dessa insatser varit konkreta åtgärder för att stödja kommunerna i 
arbetet med att förebygga och hantera sociala risker och social oro i Uppsala län. Insatserna 
och stödet har tagits fram i dialog med kommunerna och anpassats efter behov i respektive 
kommun.  

Det sammanhållna utvecklingsprojektet 2015–2018 bedöms ha bidragit till att arbetet inom 
krissamverkansnätverket, C-Sam, och på myndigheten har stärkts. Som ett led i arbetet har 
även det förebyggande och hanterande säkerhetsskyddsarbetet kommit igång. Sommarens 
händelser har även bidragit till ytterligare utvecklingsarbete både lokalt och regionalt. 
Länsstyrelsen bedömer att samarbetsklimatet aktörer emellan fortsatt är gott i länet. 

Civilt försvar och höjd beredskap 
Den årliga redovisningen av hur planeringsarbetet för civilt försvar inom det egna ansvars-
området fortskrider och vilka resultat som uppnåtts, som följer av regeringsbeslut 
Ju2015/09669/SSK kommer att redovisas i särskild ordning och vissa delar även i års-
redovisningen. Se vidare under återrapportering av regleringsbrevsuppdrag 3.12 och 3.13.  

9. Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Under våren anordnade länsstyrelsen Knivstakonferensen, en regional miljö- och klimat-
konferens som 2018 fokuserade på miljö- och klimatutmaningar kopplade till livsmedel och 
vatten. Konferensen var välbesökt och uppskattad av deltagarna. Konferensen är ett årligen 
återkommande arrangemang med syfte att ur ett regionalt perspektiv ta upp aktuella frågor 
inom klimat- och miljöområdet. 

Naturvårdsarbetet vid länsstyrelsen har under året omfattat huvudsakligen områdesskydd, 
förvaltning av skyddade områden, hotade arter, vilt- och rovdjursförvaltning, vatten-
förvaltning enligt EU:s ramdirektiv för vatten, regional miljöövervakning samt samordning 
av miljömålsarbetet inom myndigheten. Därutöver har myndigheten hanterat uppdrag inom 
grön infrastruktur, friluftsliv, våtmarker, marint områdesskydd, naturnära jobb samt 
bidragshantering i form av LOVA, LONA-bidrag. En redogörelse för de mest betydelsefulla 
resultaten av naturvårdsarbetet återges under återrapportering av regleringsbrevsuppdrag 
1.17, samt redovisas i särskild ordning till Naturvårdsverket respektive Havs- och 
vattenmyndigheten. 

Mest personalresurser i naturvårdsarbetet lades, i likhet med tidigare år, inom områdes-
skydd och förvaltningen av länets skyddade natur. Detta följer av de ökade nationella 
satsningarna inom dessa områden under året. Under året har även länsstyrelsen arbetat med 
utökade uppdrag om våtmarker, såväl inom ramen för de lokala naturvårdssatsningarna 
(LONA) som i sin egen verksamhet avseende skydd och förvaltning av skyddad natur och 
även arbetet med hotade arter och naturtyper. Länsstyrelsen har inom naturvårdsarbetet i 
och med de ökade satsningarna under året prioriterat arbetet med områdesskydd med syfte 
att minska ärendebalanserna och slutföra ärenden om naturreservat. Länsstyrelsen har under 
året även arbetat med att ta fram en plan för länets arbete med marint områdesskydd som 
utgår från en regional plan för marint områdesskydd i Bottniska viken. Naturvårdsarbete 
som finansieras inom ramen för anslag 1:3 (åtgärder för värdefull natur) och 1:14 skydd av 
värdefull natur återrapporteras i särskild ordning till Naturvårdsverket. Naturvårdsarbete 
som finansieras inom ramen för anslag 1:11 rapporteras i särskild ordning till Havs- och 
vattenmyndigheten.  
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Andra prioriterade verksamheter inom naturvårdsområdet under året har varit förvaltning av 
skyddade områden och hotade arter samt arbetet med sammanställning av ett regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen.  

Under året har kronprinsessan Victoria besökt länet för en landskapsvandring i natur-
reservatet Billudden. Besöket skapade ett intresse för naturvårdsfrågor ur ett brett 
perspektiv, med inslag av såväl riktade naturvårdsåtgärder, tillgänglighetsaspekter och 
integrationsprojekt.  

Värt att nämna är också länsstyrelsens tvärsektoriella natur-, miljö- och hälsoskyddsarbete, 
inte minst i ärenden om detaljplaner, som inte syns i nedanstående ärendestatistik. 

Tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
Länsstyrelsens tillsyn och prövning enligt miljöbalken är fördelad på två organisatoriska 
enheter. Planerad verksamhet och resurstilldelning hanteras i en samlad verksamhetsplan 
och tillsynsplan. Sevesotillsynen samordnas med den tillsyn som sker enligt miljöbalken. 
Länsstyrelsens tillsyn är till stor del händelsestyrd genom inkommande miljörapporter, 
anmälnings- och klagomålsärenden. Tillgänglig tid för egeninitierad tillsyn styrs till stor del 
av antalet inkommande ärenden. Undantaget är arbetet med tillsynsdrivna åtgärder inom 
förorenade områden där riktade medel möjliggör en större andel egeninitierat arbete.  

Arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning har under 2019 genomförts enligt framtagen 
tillsynsplan, tillsynsvägledningsplan samt tillsynsplan och program för Sevesotillsynen. 
Arbetet med miljötillsynen kommer redovisas särskilt till Naturvårdsverket enligt uppdrag i 
regleringsbrevet.  

Under året har arbetet med tillsyn, prövning av vattenverksamhet förstärkts. Resultatet av 
detta kommer redovisas särskilt till Havs- och vattenmyndigheten.  

Vidare har samråd enligt 12 kapitlet 6 § i miljöbalken prioriterats. Resultatet har blivit en 
ökad måluppfyllelse vad gäller handläggningstider. 

Planeringen av den egeninitierade tillsynen utgår från miljökvalitetsmålen och tidigare 
erfarenhet av verksamheternas egenkontroll kopplat till risk för påverkan på människors 
hälsa och miljön.  

Arbete med statligt finansierade åtgärder för förorenade områden  
Länsstyrelsen har deltagit i projektgrupper och vidareförmedlat bidrag för genomförande av 
undersökningar vid tre järnbruk och åtgärdsförberedande utredningar vid två objekt 
(Enköpingstvätten och Östhammarssågen).  

Arbetet med efterbehandling av förorenade områden för bostadsbyggande redovisas i 
separat uppdrag.  

Miljöprövningsdelegationen  
De tolv miljöprövningsdelegationerna har under år 2018 fortsatt det samverkansarbete som 
inleddes år 2012 i samband med koncentrationen av miljöprövningsdelegationerna till tolv 
länsstyrelser. Under året har två nätverksträffar för samtliga ordföranden och sakkunniga 
genomförts. Fokus har som tidigare år legat på kompetensutveckling och diskussioner har 
förts om arbetssätt och sakfrågor i syfte att minska skillnaderna och hitta goda exempel.  

Samverkansarbetet har därutöver bedrivits i organisationens samverkansgrupp som består 
av en företrädare för varje miljöprövningsdelegation. Samverkansgruppen har bland annat 
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fortsatt arbetet med befintliga beslutsstöd. I övrigt har det förts diskussioner om samverkan 
och samsyn kring statistik, handläggningstider, branschspecifika frågor och handläggnings-
former. 

Miljöprövningsdelegationen har protokollförda avstämningsmöten varannan vecka. En 
sammanställning av ny praxis av relevanta domar inom miljöprövningsområdet tas 
regelbundet fram och delges handläggarna. Länsstyrelserna i Södermanlands och Väst-
manlands län har bjudits in till en träff angående bland annat tillståndsprövningar av 
miljöfarlig verksamhet.  

Under 2018 minskade antalet beslutade ärenden något samtidigt som beslutstakten ökade.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 5*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 20,4 20,4 22,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 29,0 25,6 23,7 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 65 140 59 575 58 778 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  1732 1804 1713 
Antal beslutade ärenden 1696 1859 1495 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 125 129 197 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  20 026 5 979  6 808 

Kommentarer till tabellen  
Under 2018 har länsstyrelsen prioriterat att hantera de ökade nationella satsningarna inom 
miljöområdet. Det har bland annat medfört behov av en effektivare handläggning samt 
kompetensförstärkning i form av utökad personalstyrka med 3,5 årsarbetskrafter.  

Den ökning i bidragsutbetalning som skett under året härrör främst från satsningen på 
våtmarksåtgärder inom LONA-stödet. Även ökade bidragsposter för Klimatklivet bidrar till 
den totala ökningen. De stora nationella satsningarna inom verksamhetsområde 5 avspeglas 
också i de ökade verksamhetskostnaderna. Satsningen innebar även en förstärkning för att 
genomföra åtgärder i skyddade områden. Arbetet med åtgärder har därmed ökat och 
resulterar i ökade verksamhetskostnader.  

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsen har inom naturvårdsarbetet prioriterat arbetet med områdesskydd med syfte 
att minska ärendebalanserna och slutföra ärenden om naturreservat.  

Under året har arbetet med tillsyn, prövning av vattenverksamhet förstärkts. Vidare har 
samråd enligt 12 kapitlet 6 § prioriterats. Resultatet har blivit en ökad måluppfyllelse vad 
gäller handläggningstider. 

Länsstyrelsen bedömer att dessa insatser har bidragit till att resultatet inom området är gott. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

10. Lantbruk och landsbygd 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Införandet av en ny jordbrukspolitik har dragit ut på tiden och medfört kostnadsökningar för 
den del av verksamhetskostnaderna inom lantbruk och landsbygd som utgörs av 
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administrationen av Landsbygdsprogrammet och direktstöden. Ökad komplexitet i stöd-
systemet samt behovet av hårda prioriteringar i Jordbruksverkets utveckling av IT-systemen 
har inneburit en ökad resursåtgång i länsstyrelsens handläggnings- och kontrollarbete inom 
både jordbruksstöd och landsbygdsstöd. En underlättande faktor har dock varit att arbetet 
med åtagandeplaner har minskat jämfört med tidigare år. 

Länsstyrelsen har tagit emot 2655 stycken SAM-ansökningar från jordbrukare i länet. En 
ansökan består vanligtvis av ansökan om flera olika stödformer och betalas ut i flera 
omgångar, vilket medför att en enskild ansökan genererar ett flertal beslut. Inför 2018 
kvarstod delar av handläggningen från 2015, 2016 och 2017 års jordbrukarstödsansökningar 
vilket inneburit ökade kostnader. Under 2018 har länsstyrelsen fattat cirka 12 158 stödbeslut 
i Jordbruksverkets IT-system Jorden. Alla dessa ärenden och beslut ingår inte i tabellen 
nedan. Den statistik som för närvarande går att få fram är inte fullständig utan omfattar 
information om gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare, nötkreatursstöd, 
betesstöd och kompensationsstöd.  

Den höga utgående ärendebalansen med avseende på jordbrukarstöden är till stor del 
orsakad av att Jordbruksverkets IT-system ännu inte är helt färdigbyggda. Det går till 
exempel i dagsläget inte att göra samtliga slututbetalningar för betesstödet, hantera brukar-
skiften, inte heller genomföra eller särredovisa återkrav av stöd. Det finns även ett antal av 
de ansökningar som blivit uttagna för kontroll som efter detta fastnat på grund av buggar i 
systemen och som därför inte kan hanteras färdigt.  

Trots att vissa moment har effektiviserats jämfört med tidigare hantering saknar vissa delar 
fortfarande fungerande IT-stöd, och de manuella, tidskrävande inslagen är omfattande. 
Delar av 2015, 2016, 2017 och 2018 års handläggning kommer att kunna slutföras först 
under 2019. De olika handläggningsmoment som kvarstår från tidigare år ökar 
komplexiteten och därmed även risken för fel och det krävs ett omfattande merarbete för att 
bibehålla god struktur och ordning i handläggningen. 

Även hanteringen av landsbygdsstöden har fortsatt varit mer resurskrävande än normalt på 
grund av att arbetsmoment och rutiner såsom prioritering av ansökningar med poäng-
sättning och urvalskriterier, rimlighetsbedömningar, samt utlysningar innebär ökade 
kostnader för hanteringen. De effektiviseringsvinster som förväntades åstadkommas genom 
digital hantering av ansökan äts upp av ökad administration inom andra delar, till exempel 
högre krav på utredning av LOU och ökade dokumentationskrav.  

Länsstyrelserna har haft en ackumulerande ärendebalans från programmets start för 
ansökningar vilken nu minskat och rutiner har under andra halvåret 2018 reviderats av 
Jordbruksverket för att snabba upp hanteringen. Allt fler utbetalningsärenden inkommer nu 
till länsstyrelserna. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 60*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 5,6 6,5 5,5 
Årsarbetskrafter kvinnor 22,8 23,7 22,8 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 29 474 30 171 26 415 
Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 8462 8 463 481 

Antal beslutade ärenden1) 8688 12 481 332 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 2269 1 135 29 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 76 2 036 

1) Under 2018 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
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är möjliga att hämta ut i sin helhet. För området jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om 
utbetalning av kompensationsstöd och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Statistik för ansökan om 
åtaganden och övriga stödformer ingår ej. 

För 2016 redovisades inte ärenden om jordbrukarstöd med anledning av den pågående utvecklingen av 
Jordbruksverkets IT-system. 

För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2018 och 2017 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar. För år 2016 kunde inte utbetalningar av stöd redovisas, enbart ansökningar om stöd.  

Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från länsstyrelsens eget diarieföringssystem i tabellen 
summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd (direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd) och landsbygdsstöd 
från Jordbruksverkets IT system, BLIS. Redovisade data för åren 2016–2017 hämtas från årsredovisningarna för 
respektive år. 

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsen har under 2018 arbetat för att minska handläggningstider och ärendebalanser 
inom området men det kvarstår omfattande arbete innan ärendehandläggningen är i fas. Ett 
område som gått framåt är utbetalningarna av jordbrukarstöd där det nationella målet 
uppfylldes under året till skillnad från året innan. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

11. Fiske 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen har under året fattat beslut i 80 ärenden inom ramen för sakområdet fisk. 
Utöver det har länsstyrelsen svarat på en stor mängd frågor gällande fiske, fiske-
bestämmelser och fiskevård från allmänhet, föreningar och organisationer. Under året har 
länsstyrelsen finansierat informationsmaterial om fisk och fiske. Länsstyrelsen har 
medverkat till regeländringar och genomförande av fisketillsynen i Mälaren samt längs 
kusten. Under året har länsstyrelsen initierat och varit drivande i flera fiskevårdsprojekt och 
betalat ut 1 249 415 kronor i fiskevårdsbidrag från Havs- och vattenmiljöanslaget 1:11. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 62*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 1,4 1,1  0,7 
Årsarbetskrafter kvinnor 0,1 0,2 0,1 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 1 992  1 973 1 234 
Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 92 86 70 

Antal beslutade ärenden1) 80 84 98 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 1 0 0 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  3 709 2 161 1 149 

1) Till 2016 års årsredovisning var det inte möjligt att från Jordbruksverkets IT-system hämta ut fullständig statistik för 
(VÄS 622), hantering av stöd Havs- och fiskerifonden. Uppgifterna har för år 2017 och år 2018 gått att få fram varför 
värdena skiljer sig åt jämför med vad som redovisades i 2016 års årsredovisning. 

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsen har fortsatt varit drivande för att genomföra fiskfrämjande åtgärder längs 
kusten och är representerad i styrgruppen för projektet Restaurering av kustmynnande 
vattendrag och återskapande av våtmarker i södra Bottenhavet och norra Östersjön. 
Projektet som löper över fyra år är ett samarbete mellan bland annat Sportfiskarna, 
Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Det övergripande målet för projektet 
är att öka fiskrekryteringen längs kusten. Målsättningen inom Uppsala län är att återskapa 
och tillgängliggöra 100 hektar våtmark för vårlekande fisk.  
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Länsstyrelsen har erhållit fortsatt finansiering för Abborre 2.0, vilket är ett flerårigt projekt 
med huvudsyftet att öka bestånden av abborre till kusten genom att tillgängliggöra och 
återskapa sjömiljöer. Ett annat syfte är också att följa upp och utvärdera genomförda 
åtgärder för att erhålla en vetenskaplig grund för riktlinjer för fiskevård riktad mot kustens 
abborrbestånd. Huvudsaklig utförare i projektet är Sportfiskarna, som under året bland 
annat har genomfört kvantitativ uppföljning av fyra åtgärder. 

Länsstyrelsen är även huvudman för ett projekt med fokus på fisken asp. Huvudsyftet med 
Åtgärder för Asp ASAP är att öka rekryteringen av asp till Mälaren. Detta uppnås primärt 
genom att utföra konkreta åtgärder för att öka tillgången till potentiella lekområden. 
Målsättningen är bland annat att initiera, genomföra, följa upp och informera om tio 
konkreta åtgärder som gynnar asp.  

Länsstyrelsen har under året medverkat i möten för att starta ett nytt fiskevårdsprojekt i 
Nedre Dalälven. Arbetsnamnet på projektet är Mera LIV och har som syfte att i första hand 
utreda nedre Dalälvens potential för lax- och öringsproduktion och att genom 
undersökningar öka kunskapen om älvens fiskbestånd samt dess livsmiljöer. Planen är att 
projektet ska genomföras i samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborgs och Uppsala län, 
Vattenfall och Fortum. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

12. Folkhälsa 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
En väsentlig del av arbetet inom folkhälsa har bedrivits genom de särskilda regleringsbrevs-
uppdragen inom ANDT-samordning, spelmissbruk, brottsförebyggande samordning, 
föräldraskapsstöd och personligt ombud vilka redovisas i särskild ordning. Andra områden 
där frågan om folkhälsa mer systematiskt har beaktats är inom naturmiljö, krisberedskap, 
bostadsfrågor och samhällsplaneringen. 

Länsstyrelsen har under året även samordnat arbetet tillsammans med Region Uppsala, 
länets kommuner samt nio andra myndigheter i ett Råd för social hållbarhet vilket har 
återverkningar inom området folkhälsa (se återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 6). 

I länsstyrelsens ANDT-strategi finns ett särskilt mål som lyfter fram att folkhälso-
perspektivet systematiskt ska beaktas: ”Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska 
tydliggöras och genomsyra ANDT-L-arbetet.” L står för läkemedel som är ett regionalt 
tillägg. Det har bland annat inneburit att länsstyrelsen har varit medarrangör till den 
nationella konferensen Drogfokus i Uppsala där ett särskilt tema handlade om jämlikhet i 
hälsa. En fortsatt prioritering för samverkan och fördjupning har varit att verka för att uppnå 
det regionala politiskt prioriterade målet att skoltiden ska vara tobaksfri och skolgårdarna 
ska vara rökfria. Det övergripande målet är att stärka barn och ungas hälsa. Prioriteringen 
har tidigare lyfts fram som ett utvecklingsbehov i länets forum för jämlikhet i hälsa. Detta 
forum samordnas av Region Uppsala och länsstyrelsen medverkar i samverkan. Det har 
bland annat resulterat i ett stödmaterial till skolpersonal, en webbplats byggd för och 
tillsammans med ungdomar (www.figgesresa.se). Några skolor och kommuner har erbjudits 
en särskild handledning enligt en särskilt framtagen modell. Under 2018 har SFI-studenter 
lyfts fram som grupp där hälsan är sämre (fler rökare) och för vilka länets nyckelaktörer har 
haft en sämre bild av behovet än för andra grupper på länets skolgårdar. En särskild 

http://www.figgesresa.se/
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målgruppsanalys har genomförts där resultatet blev ett underlag om SFI-studenters tobaks-
vanor och behov av stöd. Frågan är också ett exempel på samordning mellan ANDT-
uppdraget och länsstyrelsens integrationsuppdrag inom området folkhälsa.  

Länsstyrelsen har arrangerat kunskapshöjande insatser och nätverksträffar med teman som 
berör jämställdhet och jämlikhet i hälsa inom flera uppdrag. Exempel är en regional 
konferens om föräldraskapsstöd samt en samverkanskonferens mellan fem län för 
kommunernas personliga ombud. Dessa insatser har resulterat i vidare tvärsektoriell 
samverkan. Vidare har länsstyrelsen genom ett antal kunskapshöjande dagar erbjudit stöd 
till kommuner och Region Uppsala i deras utökade ansvar för spelmissbruk. Länsstyrelsen 
har även lyft in frågan i olika forum för styrning och samverkan i länet vilket har synliggjort 
frågan för fler aktörer. 

Inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande uppdraget har länsstyrelsen genomfört 
ett antal kunskapshöjande insatser på lokal och regional nivå. Flera av insatserna har gått ut 
på att koppla brottsförebyggande insatser till ett bredare folkhälsoarbete med goda 
livsvillkor. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 70*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,8 0,6 0,9 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,3 1,4 0,9 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 3 184 2 6991 2 315 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  60 51 56 
Antal beslutade ärenden 54 30 38 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 1 1 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  100 228 0 

1) Verksamhetskostnader inkl. OH för 2017 skiljer sig från uppgiften i ÅR 2017 på grund av felskrivning. 

Kommentarer till tabellen  
Samverkan inom området folkhälsa har utvecklats under året, såväl internt på länsstyrelsen 
som externt i länet. Det avspeglas i ett ökat antal ärenden och i en ökad andel 
årsarbetskrafter. 

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsen bedömer att det systematiska arbetet med folkhälsa har fungerat väl men att 
det kan utvecklas vidare. I det interna arbetet har det systematiska arbetet med jämställdhet 
öppnat vägar även för ett mer utvecklat systematiskt arbete med folkhälsa och mänskliga 
rättigheter. Dessa två uppdrag hör nära ihop med folkhälsoperspektivet. 

Hälsa är en viktig del i tre av de regionala strategier som länsstyrelsen har tagit fram i 
samverkan med andra aktörer. Dessa tre strategier, Regional strategi för jämställdhet, 
Regional överenskommelse om integration och etablering och ANDTL-strategin har 
genererat ett mer samordnat arbete inom hälsa såväl internt på länsstyrelsen som externt i 
länet. Strategierna samt processerna i framtagande och genomförande av dessa är exempel 
på bred samverkan inom länet. Länsstyrelsen bedömer att såväl strategiarbetena som 
samverkan inom Råd för social hållbarhet har bidragit till att fler sakområden bättre kunnat 
integreras med varandra och att folkhälsoperspektivet tydligare kunnat inkluderas. Läns-
styrelsen ser goda möjligheter att utveckla denna samverkan vidare i olika forum och 
nätverk. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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13. Jämställdhet 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Regionalt arbete med jämställdhet 
Under 2018 har utgångspunkten för länsstyrelsens arbete med jämställdhet varit den 
regionala strategin för jämställdhet 2018–2020, vilken har antagits av Råd för social 
hållbarhet i Uppsala län. För att öka tillgängligheten och spridningen av strategin har läns-
styrelsen tagit fram en kortversion. Kortversionen innehåller även en handlingsplan för fyra 
prioriterade områden inom länets jämställdhetsarbete. Tjänsten som samordnare för 
jämställdhet var vakant under delar av 2018 vilket har inneburit att en väsentlig del av 
jämställdhetsarbetet utgjorts av regleringsbrevsuppdraget 3.62 Mäns våld mot kvinnor samt 
uppdraget att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära 
relationer. Dessa två uppdrag redovisas i särskild ordning till Socialdepartementet i mars 
2019 respektive till Socialstyrelsen i maj 2019.  

Länsstyrelsen har under året beställt länsspecifik statistik från Statistiska centralbyrån. Detta 
är ett viktigt medel för att nå ökad kännedom om länets specifika utmaningar inom 
jämställdhetsområdet varför länsstyrelsen har för avsikt att ytterligare utveckla analys och 
användning av denna statistik under kommande år.  

Samordning av jämställdhetsarbetet i länet 
Länsstyrelsens arbete med att samordna jämställdhetsarbetet i länet har fortsatt under året. 
Det finns ett stort intresse och engagemang för regional samordning hos representanter för 
statliga myndigheter, kommunala tjänstepersoner, universitetsrepresentanter samt idéburen 
sektor. Ett viktigt syfte med de nätverk som länsstyrelsen driver är att skapa forum för 
erfarenhetsutbyte i länet och att bidra till regional och lokal samverkan utifrån de 
prioriterade områdena i jämställdhetsstrategin. Länsstyrelsen har två gånger under året 
sammankallat jämställdhetsstrateger eller motsvarande hos länets myndigheter och 
kommuner. Fokusområden för dessa träffar har varit att förankra den regionala strategin hos 
aktörerna samt att erbjuda kompetenshöjande insatser, särskilt inom det prioriterade 
området jämställd resursfördelning. Denna insats har varit starkt efterfrågad, inte minst på 
grund av att två av länets stora aktörer har beslutat att införa jämställdhetsbudgetering inom 
en tvåårsperiod.  

Under året har länsstyrelsen även strategiskt samverkat internt i syfte att stärka 
implementeringen av den regionala strategin. Detta har bland annat inneburit att både den 
regionala strategin för jämställdhet samt Regional överenskommelsen om integration och 
etablering i Uppsala län (RÖK), som togs fram under 2018, har fokuserat på jämställd 
arbetsmarknadsetablering samt jämställd hälsa. 

Förstärkt länssamverkan mot mäns våld mot kvinnor 
Råd för social hållbarhet i Uppsala län har beslutat att arbetet mot mäns våld mot kvinnor 
ska vara ett av två särskilt prioriterade samverkansområden. Detta är ett viktigt beslut som 
ytterligare stärker det länsgemensamma arbetet inom jämställdhet.  

Länsstyrelsegemensam samverkan och omvärldsbevakning 
Länsstyrelsen har deltagit aktivt i de länsstyrelsegemensamma nätverk som är kopplade till 
jämställdhetsområdet. Nätverken är betydelsefulla då de erbjuder erfarenhetsutbyte samt 
direktkontakt med Jämställdhetsmyndigheten. I syfte att omvärldsbevaka och samverka 
deltar länsstyrelsen regelbundet på konferenser och seminarier inom kunskapsområdet så 
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som spridningskonferensen för myndigheter med regeringsuppdrag att stärka och vidare-
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering inom verksamheten (JiM). 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 80*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,6 0,3 0,0 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,5 2,1 1,6 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 3 352 2 926 1 807 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  21 19 33 
Antal beslutade ärenden 20 13 35 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  308 189 675 

Kommentarer till tabellen  
Årsarbetskraften 2018 ligger under motsvarande nivå 2017 men över nivån för 2016. Den 
något minskade andelen årsarbetskraft i förhållande till 2017 kan förklaras av en vakant 
tjänst under en del året. Under denna period fokuserades jämställdhetsarbetet i synnerhet på 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor vilket belastar de särskilda anslagsmedel som erhålls för 
detta arbete. De bidragsutbetalningar som gjorts under 2018 är kopplade till området 
hedersrelaterat våld samt förebyggande insatser mot våld.  

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsen ser en positiv utveckling i länet där framtagandet av den regionala strategin 
för jämställdhet har skapat en efterfrågan hos framförallt statliga myndigheter att samverka 
och utbyta erfarenheter av framgångsrikt jämställdhetsarbete. Detta kommer att utvecklas 
vidare under 2019. 

En samlad bedömning är att länsstyrelsen inom uppdraget att förebygga mäns våld mot 
kvinnor har profilerat sig som en aktiv och synlig aktör med resurser att samordna och 
utveckla arbetet i länet. Länsstyrelsen har under 2018 utvecklat arbetet mot prostitution och 
människohandel genom att ta beslutet att ansluta sig till den länsöverskridande funktionen 
”regionkoordinator” och att även utöka denna med en tjänst för det geografiska området 
Gävleborg, Västmanland och Uppsala län. Arbetet kommer att bedrivas operativt och 
kunskapshöjande inom alla tre länen. 

En samlad bedömning av det interna arbetet med att integrera jämställdhet på myndigheten 
återfinns i återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 1.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

14. Integration 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsens arbete inom integrationsområdet har företrädesvis bedrivits inom 
regleringsbrevsuppdragen 3.3–3.9, vilka redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknads-
departementet.  

I övrigt har en stor del av integrationsarbetet fokuserat på att i samverkan med berörda 
aktörer ta fram en ny regional överenskommelse inom integration och etablering (RÖK) för 
att svara mot de utmaningar som lyfts från länets kommuner och statliga aktörer, samt 
främja en effektivare etablering. Överenskommelsen innehåller gemensamma mål för länets 
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kommuner och flera statliga aktörer inom de tre samverkansområdena Mottagande och 
bosättning, Arbete och utbildning samt Hälsa. Överenskommelsen gäller under åren 2019–
2021. Överenskommelsens övergripande mål konkretiseras i en handlingsplan genom ett 
antal aktiviteter som är baserade på aktuella behov inom varje samverkansområde. 
Regionala arbetsgrupper har fått i uppdrag att förvalta handlingsplanen genom uppföljning 
och uppdatering i nätverksträffar två gånger per år. Dessa träffar ska även främja det lokala 
och regionala samarbetet och ge en bild av vad som sker i länet. Rapportering av arbetet 
sker till Råd för social hållbarhet i Uppsala län. Arbetsgrupperna ska i första hand bygga på 
befintliga regionala arbetsgrupper inom integrationsområdet. 

Regional samverkan kring övergripande integrationsfrågor har i huvudsak skett i 
Styrgruppen för integration och etablering där deltagarna är förvaltningschefer och chefer 
från berörda myndigheter. Gruppen har sammankallats av länsstyrelsen och bestått av 
representanter för länets åtta kommuner samt Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, 
Uppsala universitet, Region Uppsala och Försäkringskassan. Under året har tre möten 
genomförts med styrgruppen. Tema för dessa möten har främst varit att enas om 
gemensamma mål inom den regionala överenskommelsen samt hur överenskommelsen ska 
förvaltas. 

I samband med framtagandet av handlingsplan och aktiviteter inom den regionala överens-
kommelsen har tre workshops anordnats på initiativ av länsstyrelsen. Dessa har motsvarat 
vart och ett av de tematiska områdena inom den regionala överenskommelsen: Hälsa, 
Arbete och utbildning samt Bosättning och mottagande. Vid dessa tillfällen har frågor om 
jämställdhetsproblematik kopplade till de olika områdena identifierats och synliggjorts 
vilket har utmynnat i konkreta länsövergripande aktiviteter som har direkt koppling till en 
jämställdhetsanalys. Aktiviteterna återfinns i ovan nämnda handlingsplan.  

Länsstyrelsen har löpande uppmärksammat barnrättsperspektivet inom integrationsfrågorna. 
Bland annat har ensamkommande barns synpunkter inhämtats i samband med framtagande 
av den regionala handlingsplanen om barn som försvinner. Vid möten med länsnätverket 
om ensamkommande barn har frågor lyfts om utmaningar kring barnens hälsa, skolgång, 
boendeproblematik och de regelförändringar som kan påverka barnens möjligheter att få 
sina rättigheter tillgodosedda. SKL och Migrationsverket har bjudits in till ett möte för att 
ge kommuner, civilsamhälle och Region Uppsala information om aktuella regeländringar 
och hur de påverkar den vård och omsorg som kommuner och region är skyldiga att ge 
barnen. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 85*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,8 0,4 0,6 
Årsarbetskrafter kvinnor 3,6 2,3 1,1 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 4 341 2 946 1 589 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  77 64 42 
Antal beslutade ärenden 63 60 56 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3 8 17 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  -2561) 0 523 

1) Bidragsutbetalningen för 2018 består av en utbetalning på 1 086 tkr och återbetalningar för tidigare år på 1 342 tkr. 

Kommentarer till tabellen  
Länsstyrelsen har i väsentlig grad ökat insatserna inom integrationsområdet från 2016 till 
2018. Resultatet av denna insats är framför allt en utökad och utvecklad samverkan i länet 
men även en förbättrad ärendehantering. Antalet öppna ärenden äldre än två år har minskat 
trots att antalet nya ärenden årligen har ökat sedan 2016. 
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Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsen bedömer att samverkan i länet har fungerat mycket väl under året. Länets 
kommuner och statliga aktörer har enats om en ny regional överenskommelse inom 
integration och etablering som kommer att ligga till grund för en stor del av det fortsatta 
arbetet inom integrationsområdet. 

Att jämställdhet, barnrätt, hälsa, arbete, utbildning med flera viktiga perspektiv har fått ett 
väsentligt ökat fokus i integrationsarbetet kan ses som ett resultat av god samverkan såväl 
internt på länsstyrelsen som externt i länet där ett flertal aktörer har involverats och 
engagerat sig i det gemensamma regionala arbetet. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Länsstyrelseinstruktion 4 §: Länsstyrelsens uppgifter omfattar också 
1. Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Länsstyrelsen har under 2018 fått in totalt 73 underrättelser från Skatteverket om dödsbos 
innehav av lantbruksfastigheter. Vid tre tillfällen under året har länsstyrelsen stämt av mot 
fastighetsregistret vilka dödsbon som blivit avvecklade. Under året har 31 av de ärenden 
som inkom 2018 kunnat avslutas.  

Länsstyrelsen har skickat ut information om gällande regler till de dödsbon som inte 
avvecklats inom 18 månader. Efter tre år gör länsstyrelsen ytterligare en avstämning och de 
dödsbon som ännu inte avvecklat lantbruksfastigheten får då ett föreläggande att göra så 
innan utgången av fjärde året efter dödsfallet inträffade. Länsstyrelsen har beslutat om elva 
förelägganden 2018. Avvecklar inte dödsboet sitt ägande innan utgången av fjärde året kan 
det bli aktuellt med vitesföreläggande. Något sådant föreläggande har inte skickats ut under 
2018. 

Under året har länsstyrelsen utarbetat en ny rutin, vilket har lett till att arbetet har fungerat 
bra. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Länsstyrelseinstruktion 5 §: Länsstyrelsen ska vidare 
1. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och 
beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften  
Länsstyrelsen bedömer att arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin 
verksamhet har blivit mer systematiskt under året. Detta är ett resultat av den interna 
strategin för jämställhet, samt att jämställdhet är ett prioriterat område i verksamhets-
planeringen. Med stöd av en arbetsgrupp för jämställdhet har flertalet av enheterna 
presenterat jämställdhetsmål för 2019 som är kopplade till den egna verksamheten. Detta 
kommer resultera till att en högre måluppfyllelse av den Regionala strategin för 
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jämställdhet 2018–2020. Detta bidrar även till en ökad konventionsefterlevnad för framför 
allt kvinnor och barn samt till länsstyrelsens arbete med Agenda 2030.  

Interna arbetet med jämställdhet - jämställdhetsintegrering – en del i ledningssystemet  
Länsstyrelsen har under 2018 påbörjat genomförandet av den interna strategin för jäm-
ställdhet Länsstyrelsen i Uppsala län 2018–2020. Två prioriterade områden i strategin är 
verksamhetsstyrning samt beslutsprocesser med syftet att integrera myndighetens 
jämställdhetsarbete i ledningssystem. Chefer på alla nivåer har ett särskilt ansvar för att ett 
jämställdhetsperspektiv inkluderas i verksamheten och samordnare för jämställdhet samt 
arbetsgruppen (se nedan) finns som stöd. Under året har jämställdhet fortsatt varit ett av åtta 
prioriterade delmål i länsstyrelsens verksamhetsplan. Länsstyrelsen har omarbetat 
beredningsordningen för ärenden hos länsledningen där den framtagna checklistan för 
jämställdhet ska behandlas inför varje ärende. Checklistan har ett intersektionellt perspektiv 
och bidrar därmed även till det systematiska arbetet med länsstyrelseinstruktion 5 § 3 
hänsyn till barnperspektivet, 5 § 4 tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsvariationer samt 5 § 5 mänskliga rättigheter.  

Samordnaren har under 2018 träffat flertalet av enheterna för att ge individuellt stöd att 
formulera enhetsmål kopplat till jämställdhetsarbetet för den egna verksamheten.  

Länsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhetsarbetet  
Som ett extra stöd för att implementera den interna strategin har länsstyrelsen tillsatt en 
särskild arbetsgrupp. Den består av en representant från varje enhet och avdelning, det vill 
säga 19 personer, samt samordnare för jämställdhet som är sammankallande. Gruppen är en 
stödfunktion till enhetscheferna och avdelningscheferna. Gruppen har under året träffats tre 
gånger för utbildning, diskussioner om verksamhetsutveckling, och stöd kring arbetet. 
Under året har gruppen gjort grundläggande analyser av potentiella (o)jämställdhetsproblem 
på respektive enhet.  

Konkreta exempel på hur jämställdhet har integrerats i den ordinarie verksamheten finns i 
följande avsnitt i årsredovisningen: 

• Återrapportering av länsstyrelseinstruktion 3 § 12 Folkhälsa 
• Återrapportering av länsstyrelseinstruktion 3 § 14 Integration  
• Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag 1. 17 Naturvård 

samt uppdrag som redovisas i särskild ordning: 
• ANDT uppdraget 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

2. Genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som 
övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Ett underlag för beställning har skickats till länsstyrelsernas chefsforum för social hållbarhet 
som har tagit det vidare till ansvarig länsrådsgrupp. Generellt handläggarstöd, som är det 
länsstyrelsegemensamma förvaltningsobjekt som blivit föreslagna att äga frågan, menar att 
det saknas kompetens att sätta riktlinjer för könsanalyser och har därför mycket svårt att 
kravställa en användbar funktion för verksamheterna. De har därför inte velat ta på sig 
ägarskapet vilket omöjliggör den vidareutveckling av funktionen som krävs för att kunna få 
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mer relevant data som påpekades i förra årsredovisningen. Generellt handläggarstöd önskar 
tydligare riktlinjer från regeringen vad gäller könsuppdelad statistik. Problemen med 
svåranalyserade data och brist på rådighet kvarstår. 

Att det finns möjlighet att registrera och ta ut könsuppdelad statistik i de ärendehanterings-
system länsstyrelsen använder sig av är en förutsättning för att vi ska kunna leva upp till 
länsstyrelseinstruktionen samt genomföra jämställdhetsanalyser. Platina är det system läns-
styrelsen själv har rådighet över men vi använder oss även av andras system; till exempel 
Jordbruksverkets och Boverkets där det inte heller är möjligt att registrera eller ta ut köns-
uppdelad statistik.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

3. Vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och då 
ta särskild hänsyn till barns bästa. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Följande exempel är ett urval av länsstyrelsens verksamheter där det systematiska arbetet 
med barnperspektivet är särskilt framträdande.  

Inom enheten för social hållbarhet har verktyget barnkonsekvensanalyser lyfts fram på 
förslag som något som ska finnas med som rutin vid beslut om nya aktiviteter och insatser 
som enheten ska arbeta med. I uppdraget för samordning av föräldraskapsstöd har inför 
kommande år ett särskilt mål satts upp för arbetet och barnkonsekvensanalyser ska 
genomföras systematiskt vid beslut som berör uppdraget.  

Ett exempel på ett samarbete där barnrättsperspektivet systematiskt lyfts är i den regionala 
ANDTL-strategin (alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel). I denna strategi finns 
målet ”barnrättsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra ANDTL-arbetet”. 

Ett exempel där detta perspektiv har omsatts i ett hållbart arbetssätt finns omnämnt i det 
fortsatta arbetet för att få skoltiden i länet tobaksfri. I arbetet har barn och unga involverats 
för att fatta beslut och hitta strategier om hur deras skoltid ska bli tobaksfri och skol-
gårdarna rökfria. Detta har skett via Hälsoäventyrets tobaksklasser och särskilt genomförda 
fokusgruppsintervjuer. Ungdomarna har fått hjälpa till att tänka kring material som läns-
styrelsen i samverkan med Hälsoäventyret i Uppsala län har tagit fram. Det är ett särskilt 
metodstöd till skolorna och en egen webbplats. För barnen själva är det viktigt att 
synliggöra att deras engagemang och kunskap behövs och att det är vuxnas ansvar att 
genomföra arbetet. Uppdraget redovisas i särskild ordning till Länsstyrelsen i Örebro län 
som gör en samlad redovisning till Folkhälsomyndigheten. 

I det brottsförebyggande arbetet har länsstyrelsen tillsammans med polismyndigheten 
erbjudit och påbörjat ett processtöd till fyra kommuner i länet. Stödet handlar om att ta fram 
bättre lokala lägesbilder. Syftet är att stärka det systematiskt lokala arbetet med de brotts- 
och trygghetsskapande frågorna. I detta arbete har barnperspektivet lyfts fram av läns-
styrelsen. Länsstyrelsen har lyft frågan på en workshop om orsaksanalyser där också 
Barnombudet i Uppsala län föreläste om vikten av att beakta barnens bästa i arbetet. Under 
året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete inom brottsförebyggande redovisats i 
särskild ordning till Brottsförebyggande rådet. 
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I länsstyrelsens uppdrag att ge stöd för att genomföra funktionshinderspolitikens 
genomförande i länet har en särskild kartläggning påbörjats i samverkan med Barnombudet 
i Uppsala län. Det som denna samverkansinsats ska belysa är hur Uppsala läns skolor 
anpassar sin verksamhet till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur barns 
delaktighet i handläggning utifrån Lagen om särskilt stöd (LSS) fungerar. Resultatet 
kommer att användas i länsstyrelsens funktionshindersuppdrag och av Barnombudet i 
Uppsala län, i deras övriga arbete. Resultatet kommer också att användas för gemensamma 
kompetenshöjande insatser framöver. Läs mer under återrapportering av länsstyrelse-
instruktion 5 § 4. 

Under tidig höst färdigställde länsstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna i Västmanlands 
och Gävleborgs län en kartläggning av de tre länens skyddade boenden för våldsutsatta. 
Kartläggningen undersöker kvalitét, synliggör behov och utvecklingsområden samt 
uppmärksammar samverkansbehov mellan skyddade boenden och andra aktörer. Barnrätts-
perspektivet och kopplingen även till djurskyddet är två av de övergripande fokusområdena 
i undersökningen. Målet med kartläggningen är att ge en fördjupad nulägesbeskrivning som 
kan ge stöd till kommunerna och andra aktörer i arbetet med våldsutsatta på skyddade 
boenden. Ytterligare information om samverkan som har kopplingar till barn och ungas 
utsattheter för våld redovisas genom uppdraget mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat 
våld och förtryck. Länsstyrelsens arbete inom regleringsbrevsuppdrag 3.62 redovisas i 
särskild ordning till Socialdepartementet. 

Under året har ett aktivt samverkansarbete skett internt på länsstyrelsen, syftet med detta 
interna utvecklingsarbete är att säkerställa barns mänskliga rättigheter och skyddsbehov. 

Länsstyrelsen har kunskap om sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relation och 
tillämpar den kunskapen systematiskt vid djurskyddskontroller där barn finns i hemmet. 
Länsstyrelsen anmäler till socialtjänsten i de fall där det finns misstanke om att barn far illa.  

Länsstyrelsen bedömer att resultatet är gott vad gäller det systematiska arbetet att vid beslut 
och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och då ta särskild 
hänsyn till barns bästa. Pilotarbetena med systematiska rutiner inom veterinärenheten och 
enheten för social hållbarhet kommer spridas vidare till andra delar inom länsstyrelsen. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

4. Vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen har delvis under 2018 arbetat övergripande med att vid samråd, beslut och 
andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktions-
nedsättning inom en rad olika uppdrag. Däribland barns rättigheter och barnets bästa i 
uppdraget med att verka för att behovet av bostäder tillgodoses och ett särskilt projekt för 
öka tillgängligheten till naturen samt tillgänglighet i kyrkomiljöer. 

Projektet med att tillgängliggöra naturen har handlat om att öppna upp möjligheten för 
personer med funktionsvariation att besöka den gamla fiskehamnen Billhamn. 
Representanter från olika verksamhetsområden på länsstyrelsen, Funktionsrätt Uppsala län, 
Region Uppsala, Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen och Friluftsfrämjandet och en grupp 
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personer med olika funktionsvariationer har deltagit på olika sätt. Sammantaget har 
projektet bidragit till att underlätta för olika grupper med funktionsvariation att komma ut i 
länets natur. 

Länsstyrelsen har inom sitt funktionshindersuppdrag påbörjat två särskilda satsningar med 
utgångspunkt i en särskild genomförd kartläggning av hur kommunernas och Region 
Uppsala verkar för att nå den nationella politikens ambitioner i länet: Länsstyrelsen och 
Barnombudet i Uppsala har påbörjat en inventering av hur Uppsala läns skolor anpassar sin 
verksamhet till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur barns delaktighet 
i handläggning utifrån Lagen om särskilt stöd (LSS) fungerar. Underlaget kommer att finnas 
med som stöd i flera av länsstyrelsens uppdrag med kopplingar till barnrättsperspektivet, 
som till exempel det föräldrastödssamordnande uppdraget, samt ska presenteras på en 
kommande workshop med berörda aktörer – både internt och externt. 

Länsstyrelsen har vidare erbjudit kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala att söka 
bidrag för att genomföra en särskild översyn som ska belysa kommunernas respektive 
regionens arbete med brukarorganisationers möjlighet till delaktighet via övergripande råd 
för delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Uppsala och Östhammars kommuner har 
som ett resultat påbörjat en översyn av sina råd. Mer om länsstyrelsens arbete inom 
funktionshinderspolitik, regleringsbrevsuppdrag 64, återfinns i särskild redovisning till 
Socialdepartementet. 

Länsstyrelsen samlar årligen in uppgifter från samtliga kommuner om läget på bostads-
marknaden via Boverkets bostadsmarknadsenkät. En regional analys av kommunernas 
bedömningar har sammanställts och återkopplats till länets kommuner. Vid dialogerna med 
kommunerna har även funktionshinderperspektivet lyfts fram. 

Länsstyrelsen har genom samråd med personer med funktionsnedsättning inkluderat deras 
perspektiv i beslut som rör tillgänglighetsanpassning av kyrkomiljöer. 

Länsstyrelsen bedömer att det systematiska arbetet med att vid samråd, beslut och andra 
åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
delvis är uppfyllt men bör utvecklas vidare inom den egna verksamheten. Det har visat sig 
värdefullt att få delaktighet för personer med funktionsnedsättning och detta är en viktig del 
i det fortsatta systematiska arbetet. Dessa erfarenheter kommer länsstyrelsen att sprida 
vidare i externa och interna nätverk. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☒Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

5. Integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och 
beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Länsstyrelsen har under året beslutat att myndighetens chefer ska använda sig av en 
checklista med ett intersektionellt perspektiv inför beredning och vid beslut. Checklistan 
bidrar till verksamhetens systematiska arbete mot diskriminering (se även återrapportering 
av länsstyrelseinstruktion 5 § 1). Genom ”Styret runt” (internt informationsforum) har 
länsstyrelsens personal fått en grundläggande introduktion till mänskliga rättigheter och ett 
rättighetsbaserat arbetssätt (se även återrapportering av regleringsbrevsuppdrag 1.14). 
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Länsstyrelsen har under 2018 även arbetat övergripande med att belysa, analysera och 
beakta de mänskliga rättigheterna inom en rad olika uppdrag och tvärperspektiv, däribland 
jämställdhet (se även återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 1), inklusive mäns våld 
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (se regleringsbrevsuppdrag 3.62 som ska 
redovisas i särskild ordning till Socialdepartementet och regeringsbeslut S2018/03930/FST 
som ska redovisas i särskild ordning till Socialstyrelsen), barns rättigheter och barnets bästa 
(se även återrapportering av länsstyrelseinstruktion 3 § 14, 5 § 3 samt 5 § 4), rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, inklusive tillgänglighet och delaktighet (se 
återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 4 och regleringsbrevsuppdrag 3.64 som har 
redovisats i särskild ordning till Socialdepartementet), nationella minoriteter 
(regleringsbrevsuppdrag 3.17 har redovisats i särskild ordning till Länsstyrelsen i 
Stockholms län) och utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige (se 
regleringsbrevsuppdrag 3.63 redovisas i särskild ordning av Länsstyrelsen i Stockholms län 
till Socialdepartementet). 

Länsstyrelsen har genom ovan nämnda insatser bidragit till att integrera de mänskliga 
rättigheterna i delar av sin verksamhet, särskilt vad gäller rättigheter för personer som 
riskerar diskriminering eller särskild utsatthet, till exempel kvinnor, barn och personer med 
funktionsnedsättning. Länsstyrelsen bedömer dock att det systematiska arbetet med 
mänskliga rättigheter och skyddet mot diskriminering, inklusive ett rättighetsbaserat arbets-
sätt, bör utvecklas vidare inom den egna verksamheten. Inför 2019 har länsstyrelsen därför 
påbörjat planeringen av en pilotutbildning i anti-diskriminering, normkritik och ett 
rättighetsbaserat arbetssätt. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

6. Verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att 
folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, 
krishantering samt alkohol och tobak. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 
Social hållbarhet, folkhälsa och regional tillväxt 
Länsstyrelsens råd för social hållbarhet har under året i samverkan med Region Uppsala, 
länets kommuner och ett antal myndigheter beslutat att inrikta samverkan på två 
prioriterade områden. Ett av sakområdena som omfattas i länets samverkan för social 
hållbarhet är folkhälsa/jämlikhet i hälsa. I arbetet kopplades frågorna ihop med länets arbete 
med Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin. Rådet har beslutat om två 
prioriterade områden för det fortsatta länsgemensamma arbetet. Dessa är:  

• Mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål  

• Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden  

För att komma vidare i det länsgemensamma arbetet fick beredningsgruppen i uppgift att ta 
fram lägesbild, statistik och underlag för de två prioriterade områdena. Beredningsgruppen 
fick också i uppgift att inventera pågående aktiviteter, föreslå vidare aktiviteter för arbetet 
och ta fram förslag på indikatorer för uppföljning. Uppföljningen föreslogs även kunna 
inriktas på särskilt utsatta grupper, som exempelvis nyanlända, utrikesfödda kvinnor och 
barn/unga. 
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Gällande prioriteringen ”Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta 
områden” gav rådet beredningsgruppen i uppgift att, i samverkan med rådets samtliga 
aktörer, utarbeta en handlingsplan med utgångspunkt i tre övergripande fokusområden:  

1. Utvecklade former och strukturer för samverkan  
2. Gemensamma läges- och målbilder  
3. Förstärkt gemensam kommunikation och kompetenshöjning  

Konkret samordning och samverkan social hållbarhet och folkhälsa 
Länsstyrelsens ansvariga för ANDT-samordning och föräldraskapssamordning har 
samordnat sina insatser med Region Uppsalas folkhälsostrategier under året. Detta har 
resulterat i tre gemensamma forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för 
länets nyckelfunktioner som arbetar med föräldraskapsstöd. Den nationella strategin för 
föräldraskapsstöd spreds och diskuterades på dessa nätverksträffar och även på en 
konferens.  

ANDT-samordnaren har deltagit på Region Uppsalas forum för en jämlik hälsa för att bland 
annat sammankoppla de olika uppdrag som länsstyrelsen har inom social hållbarhet med 
andra uppdrag i länet med kopplingar till jämlikhet i hälsa. På detta forum har olika 
systematiska metoder diskuterats som till exempel ett analysverktyg för bättre lokala läges-
bilder. Detta har resulterat i att länsstyrelsen internt har diskuterat hur enheten för social 
hållbarhet ytterligare ska samordna och stärka samverkan och det systematiska folkhälso-
arbetet internt och externt. Detta bland annat med kopplingar till föräldraskapsfrågor och 
hälsa generellt. Regleringsbrevsuppdrag 3.58 om samordning av ANDT-politiken, redovisas 
i särskild ordning till Folkhälsomyndigheten. 

Krishantering och samhällsplanering 
Trygghet har betydelse för hälsan. En otrygghet och en social oro i samhället skapar psykisk 
ohälsa, inte minst i krissammanhang. Länsstyrelsen har arbetat vidare med att inkludera 
risker av social karaktär inom ramen för krisberedskap. Frågan har lyfts in i flerparten av 
länets kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. Frågan hör även ihop med det övergripande 
brotts- och trygghetsskapande uppdraget och enheterna med ansvar för frågorna har gjort ett 
antal samverkansinsatser tillsammans. Detta för att få ett lokalt systematiskt trygghetsarbete 
samt för att fånga upp ungdomar i riskzon. Uppdraget enligt förordning 2016:1258 om 
regional samordning inom det brottsförebyggande området redovisas i särskild ordning till 
Brottsförebyggande rådet. 

Länsstyrelsen samlar årligen in uppgifter från samtliga kommuner om läget på bostads-
marknaden via Boverkets bostadsmarknadsenkät. En regional analys av kommunernas 
bedömningar har sammanställts och återkopplats till länets kommuner. Vid dialogerna med 
kommunerna har även de olika livsvillkoren avseende möjlighet till bostäder för olika 
grupper inom samhället lyfts fram och diskuterats. Se även återrapportering av länsstyrelse-
instruktion 5 § 9. 

Bedömning 
Det finns ett särskilt stöd på länsstyrelsens webbplats för att systematiskt kunna beakta 
framför allt jämställdhet. Flera av de checklistor och stöd som finns har ett intersektionellt 
perspektiv och främjar därför även implementeringen av andra uppdrag inom länsstyrelse-
instruktion 5 §. Länsstyrelsens bedömer att insatserna inom området bidrar till att det 
nationella folkhälsomålet delvis är uppfyllt. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☒Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 
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7. I sin verksamhet verka för att förenkla för företag. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften  
Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en ny webbplats, som är utformad utifrån de 
målgrupper länsstyrelserna kommer i kontakt med. Bedömningen är att sökande kommer att 
få bättre vägledning via webbplatsen så att mängden inkommande telefonsamtal minskas 
och att webbplatsen underlättar för länets företag att få relevant information. I och med 
införandet av den nya förvaltningslagen genomfördes en utbildningsinsats som omfattade 
hela länsstyrelsen och som innefattade bland annat myndighetens serviceskyldighet. Under 
året har länsstyrelsen haft stort fokus på ärendehandläggning och förbättrade 
handläggningstider. Det har lett till en högre måluppfyllelse och snabbare besked till våra 
avnämare. Fler tjänster har digitaliserats, exempelvis har automatiserad ansökan via Min 
ansökan för regionala tillväxtmedel för 1:1 tillkommit under året.  

Resultatet av brukarundersökningen 2017 ledde till ett samlat angreppssätt för bemötande-
frågor som går under benämningen bemötandeuppdraget. 

För mer information om uppdraget förenkla för företag hänvisas till återrapportering av 
regleringsbrevsuppdrag 3.54.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

8. Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Länsstyrelsen har under 2018 genomfört samverkan med kommunerna vid ett antal 
tillfällen, bland annat i samband med arbetet att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. 
Inom det arbetet genomfördes i januari en workshop med tema klimatanpassad 
dricksvattenförsörjning samt i november en workshop med fokus på klimatanpassning och 
nödvatten. Ett möte med kommunerna genomfördes i april och innan årsskiftet skickades ett 
nyhetsbrev med aktuell information om klimatanpassning ut.  

Länsstyrelsen har deltagit aktivt i samverkan med de andra länsstyrelserna under 2018. 
Många frågor rörande bland annat den nya förordningen har diskuterats i samverkan och det 
leder till att vi har en samsyn på hur arbetet med förordningen ska genomföras.  

Under slutet av året presenterades den nya förordningen internt på länsstyrelsen för 
ledningsgrupp, chefsgrupp samt några enheter. Detta arbete kommer att fortsätta i linje med 
förordningen som träder i kraft 1 januari 2019.  

Samordning och samverkan kan alltid utvecklas och länsstyrelsen har under året samverkat 
utifrån givna förutsättningar. Mer utförlig rapportering om klimatanpassningsarbetet 
återfinns i återrapportering av regleringsbrevsuppdrag 1.15.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen samlar årligen in uppgifter från samtliga kommuner om läget på bostads-
marknaden via Boverkets bostadsmarknadsenkät. En regional analys av kommunernas 
bedömningar har sammanställts och återkopplats till länets kommuner. I den regionala 
analysen konstateras att bostadsbristen fortsatt är allvarlig. Länsstyrelsen har i ovan nämnda 
analys beskrivit årets insatser för att stödja kommunerna och andra aktörer i arbetet med att 
underlätta inträde på bostadsmarknaden med mera. 

Länsstyrelsen genomförde under 2018 en större bostadskonferens i samarbete med Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och Kungliga skogs- och lantbruksakademin (KSLA) för 
bostadsmarknadens aktörer i sitt uppdrag enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) att 
uppmärksamma kommunerna på regional samordning kring boendefrågor. Temat för årets 
konferens var Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur ett 
landsbygdsperspektiv för Uppsala län. Landshövdingen inledde konferensen. 
Föredragningar hölls av bland andra forskare vid SLU, Linköpings universitet samt av 
representanter från Knivsta kommun och Älvkarleby kommun och företag. Länsstyrelsen 
bedömer att den regionala konferensen har inneburit en kunskapshöjning hos deltagande 
aktörer gällande betydelsen av att tidigt i planeringsskedet lyfta bostadsförsörjningen ur 
olika perspektiv på landsbygden. Konferensen utgjorde en plattform kring samverkan om 
bostadsförsörjningens olika utmaningar i länet samt stad–landperspektivet.  

Länsstyrelsen har under året avrapporterat värdeöverföringar från länets allmännyttiga 
bostadsföretag (lag 2010:879) till Boverket. Syftet är att Boverket i en nationell rapport 
redovisar värdeöverföringar till Regeringen. 

Särskilda insatser gällande de statliga investeringsstöden 
Inför regeringens beslut om att återinföra radonbidraget, bjöd länsstyrelsen in till ett 
informations- och diskussionsmöte, med hälsoinspektörer/motsvarande i kommunerna, 
kring regelverket om radonbidraget och hur vi bäst ska kunna samverka kring information 
om radon och hälsa. Vid träffen presenterades det nya radonbidraget och en diskussion 
landade i att ett forum för frågor och en sändlista behövs för att underlätta åtkomst till 
varandras uppgifter eller vid information om evenemang och annat som är på gång. Elva 
personer, från fem av länets åtta kommuner, deltog.  

Länsstyrelsen annonserade i dagspress inför återinförandet av radonbidraget.  

Länsstyrelsen har, tillsammans med utbetalningsbeslut av solcellsstöd, bifogat ett 
informationsblad om Energimyndighetens stöd till lagring av egenproducerad elenergi.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☒Helt uppfyllt 

Länsstyrelseinstruktion 6 § 
Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling.  

Länsstyrelsen ska särskilt  
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 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,  

 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet 
för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,  

 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen, och  

 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och 
regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.  

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med 
verket om vilken rapportering som behövs. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 
Samordning för regionalt mål- och uppföljningsarbete 
Länsstyrelsen har under året jobbat med att lyfta miljöfrågorna hos kommunledningar, 
företag, universitet och andra aktörer i länet. Uppsala läns regionala Miljö- och klimatråd 
utgör en arena för analys och samsyn kring länets miljöutmaningar. Rådets uppgift är att 
genom dialog, idé- och erfarenhetsutbyte bidra till att konkreta åtgärder genomförs för en 
bättre miljö i länet. Rådet leds av landshövdingen och består av representanter från länets 
kommuner, Region Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala universitet, 
Energikontoret Mälardalen, LRF, Skogsstyrelsen, Uppsala handelskammare, Naturskydds-
föreningen, Biogas Öst, Uppsala Vatten och Upplands lokaltrafik. Två möten med Miljö- 
och klimatrådet hölls under 2018, ett på våren och ett på hösten. Under vårmötet 
diskuterades och förankrades arbetssätt för framtagande av regionala åtgärdsprogram för 
miljömålen samt arbete med uppdatering av den regionala klimat- och energistrategin. 
Under höstmötet återrapporterades från pågående arbete med Regional vattenförsörjnings-
plan, Grön infrastruktur, uppdatering av Regional Klimat- och energistrategi, samt 
framtagande av åtgärdsprogram för miljömål kopplat till klimat och energi. 

Länsstyrelsen har under 2018 tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram för minskad klimat-
påverkan. Arbete pågår för att färdigställa programmet som kommer att beslutas under 
våren 2019. Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan är det första av fyra regionala 
åtgärdsprogram som är planerade att tas fram för länet. Ytterligare tre åtgärdsprogram inom 
ämnesområdena Ekosystem och biologisk mångfald, Vatten samt Samhällsutveckling tas 
fram under perioden 2019–2021. De fyra åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans åtgärds-
arbete med samtliga de miljömål som länet berörs av.  

Under våren 2018 anordnade länsstyrelsen Knivstakonferensen, en årlig regional Miljö- och 
klimatkonferens som 2018 fokuserade på miljö- och klimatutmaningar kopplade till 
livsmedel och vatten. Konferensen var välbesökt och uppskattad av deltagarna. 

Länsstyrelsen stod 2018 som värd för den nationella konferensen Miljömålsdagarna som i 
maj arrangerades i Uppsala. Miljömålsdagarna är en årlig mötesplats för uppföljning, 
erfarenhetsutbyte och framåtsyftande visioner för alla som arbetar med Sveriges nationella 
miljömål – inom näringslivet, i kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. 
Huvudarrangörer för konferensen var Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturvårdsverket och 
Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS). Medarrangörer var 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), Svenskt näringsliv, Teknikföretagen, Uppsala 
kommun och Region Uppsala. Konferensen samlade cirka 300 deltagare från hela landet. 
Programmet innehöll såväl seminarier i plenum, som workshops i mindre forum samt 
fältbesök i Uppsala län. 
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Länsstyrelsen gör årligen en sammanställd regional uppföljning av miljötillståndet för 15 av 
de nationella miljökvalitetsmålen som gäller i länet, samt gör en regional bedömning av 
måluppfyllelsen för tolv av målen. Sammanställningen rapporteras till Naturvårdsverket. 
Den årliga regionala bedömningen av miljökvalitetsmålen för 2018 visar att fler åtgärder 
behöver genomföras för att målen ska uppnås i länet. Vidare konstateras att miljökvalitets-
målet Bara naturlig försurning förväntas uppnås till år 2020 i länet. Utvecklingen för miljön 
avseende miljökvalitetsmålet Frisk luft är fortsatt positiv, vilket till stor del beror av 
Uppsala kommuns åtgärdsplan för förbättrad luftkvalitet i Uppsala stad. Miljökvalitetsmålet 
Ett rikt växt- och djurliv visar en fortsatt negativ utveckling i länet. För övriga tio 
miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms utvecklingsinriktningen vara 
neutral. Orsakerna till den negativa utvecklingen för Ett rikt växt- och djurliv är bland annat 
för att arbetet med att skydda områden med höga naturvärden är otillräckligt. Länsstyrelsens 
årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen och generationsmålet finns att läsa på miljömåls-
portalen (www.miljomal.se). 

Miljömålsarbetet i Uppsala län drivs i stor utsträckning i samverkan med länets kommuner 
och andra länsstyrelser. Bred samverkan med olika aktörer är en förutsättning för att läns-
styrelsen ska kunna samordna miljömålsarbetet i länet. Nedan ges en översikt av olika 
nätverk som länsstyrelsen driver för att samordna det regionala arbetet för att nå 
miljökvalitetsmålen. 

Den interna samverkan på myndigheten är väsentligt för ett effektivt miljömålsarbete. 
Miljömålsansvaret är fördelat på 13 personer från åtta olika enheter på myndigheten. Detta 
arbetssätt ger en bred förankring och insikt i miljökvalitetsmålen och generationsmålet i 
länsstyrelsens verksamheter. På länsstyrelsen pågår ett kontinuerligt arbete för att synlig-
göra och tydliggöra miljömålen i de olika verksamheterna på myndigheten. Det sker bland 
annat genom att flera tvärsektoriella projekt med koppling till miljömålen pågår på 
myndigheten med representation från samtliga avdelningar på myndigheten. Ett exempel på 
tvärsektoriellt projekt 2018 är framtagandet av det regionala åtgärdsprogrammet för 
minskad klimatpåverkan där representanter för länsstyrelsens samtliga avdelningar varit 
representerade i projektgruppen.  

Länets miljöstrategiska nätverk drivs i länsstyrelsens regi med kommunernas miljöstrateger 
och miljösakkunniga. Syftet med nätverket är att skapa ett regionalt forum där miljö-
strategiska och miljömålsrelaterade frågor och erfarenheter kan diskuteras samt 
samverkansmöjligheter kring projekt definieras. Under 2018 har länsstyrelsen bjudit in 
miljöstrategerna att vid ett tillfälle diskutera samverkan inom länets Agenda 2030-arbete. I 
övrigt har samverkan med miljöstrateginätverket fokuserats på framtagandet av åtgärds-
program för minskad klimatpåverkan. De flesta miljöstrateger deltar även i kemikalie-
nätverket i Uppsala län. Miljöstrategnätverket har även haft löpande dialog via telefon och 
e-post.  

Länsstyrelsen deltar i regionala nätverk med andra länsstyrelser i syfte att utbyta 
erfarenheter, diskutera och stödja varandra i miljömålsarbetet samt identifiera samverkans-
möjligheter mellan länen i syfte att nå miljömålen. Länsstyrelsen har under året samverkat i 
en gruppering med länen i Svealand. Samverkan har skett vid två fysiska träffar, i april 
respektive november, samt via videomöten och via e-post. De ämnen som diskuterats under 
båda mötena är Agenda 2030, framtagande och uppföljning av regionala åtgärdsprogram för 
miljömålen, med mera. 

I september deltog flera representanter från länsstyrelsen på den nationella konferensen om 
länsstyrelsens roll i Agenda 2030-arbetet som arrangerades av ansvariga länsråd och den 
länsstyrelsegemensamma arbetsgruppen för Agenda 2030.  

http://www.miljomal.se/
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Länsstyrelsen har tillsammans med Upplandsstiftelsen och Biotopia tagit fram Utflykts-
programmet 2018. Utflyktsprogrammet är nu en löpande verksamhet och bygger på 
samverkan med Region Uppsala, kommuner, naturskolor, Upplandsstiftelsen och ideella 
föreningar. Deltagande aktörer bidrar med aktiviteter och spridning av programmet. Det 
övergripande syftet är att skapa intresse och engagemang för natur, naturvårdsarbete och 
friluftsliv och de ingående aktiviteterna är huvudsakligen inriktade mot upplevelser i 
naturen. 2018 ingick 130 aktiviteter i programmet.  

Länsstyrelsen ingår i ett länsövergripande kemikalienätverk där Region Uppsala (inklusive 
Arbets- och miljömedicin och Varuförsörjningen) samt Uppsala, Håbo, Östhammar och 
Enköping, Tierp, Knivsta och Heby kommuner deltar. Nätverkets syfte är att skapa en 
plattform för samarbete och gemensamt kunskapsutbyte inom kemikalieområdet, och 
därigenom verka för bland annat ökad måluppfyllelse av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Nätverket har under 2018 arbetat med att sprida informationsmaterialet Stoppa kemikalie-
onödan  som syftar till att öka medvetenheten om farliga kemikalier och inspirera till 
kemikaliesmarta val och vanor. Nätverket har även uppdaterat och spridit kampanj-
materialet ”Våga-fråga” i Uppsala län som syftar till att informera konsumenter om deras 
rätt till information om en vara innehåller ämnen listade i kandidatförteckningen. I maj 
deltog nätverket i den nationella konferensen Miljömålsdagarna där man informerade om 
kampanjerna samt spred de tryckta informationsmaterialen. Under 2018 har nätverket haft 
fyra möten  där det bland annat diskuterats hur arbetet pågår i länet kring upphandlingskrav 
för att minska kemikalieanvändning, plastfrågor, spridningskampanjer av framtagna 
informationsmaterial, utbildningar med mera. Nätverket har även arbetat fram dokumentet 
”Användningstips för olika målgrupper” som kan användas som ett stöd för att minska 
kemikalieanvändning.  

Under 2018 har länsstyrelsen arbetat i flera forum för att med ett långsiktigt perspektiv 
främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik 
avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. 

Länsstyrelsen samordnar ett regionalt klimat- och energiforum (Uppsala läns klimat- och 
energiforum, ULKE) tillsammans med Region Uppsala, länets åtta kommuner, Uppsala 
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stiftelsen för samverkan mellan 
universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), RISE (Research Institutes of 
Sweden), Energikontoret i Mälardalen och Biogas Öst. Tre möten har genomförts under året 
med syfte att intensifiera och samordna länets klimat- och energiarbete för att ge frågorna 
större tyngd och genomslag.  

Länsstyrelsen samordnar och driver ett nätverk för miljöinspektörer i syfte att verka för 
energieffektivisering av företag, bland annat inom projektet Incitament för Energi-
effektivisering där företag får stöd och råd i energieffektivisering via tillsynskanalen. 
Förstärkt dialog har också skett i frågan med kommunernas tillsynsenheter och 
länsstyrelsens tillsynssamordning.  

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för klimatsmart och resurseffektiv energi-
omställning har länsstyrelsen under 2018 initierat en bred dialog om effektproblematiken i 
länet, inklusive Region Uppsalas enhet för näringslivsutveckling och det nätverk där 
kommunernas näringslivsenheter ingår. Frågan har betydelse för flera viktiga utvecklings-
frågor som fossilfria transporter, näringslivsutveckling, ny vindkraft och större sol-
anläggningar med mera.  

Under året har två träffar genomförts med länsstyrelsernas eget nätverk för energi- och 
klimatsamordning (LEKS), även tematiska webbmöten har genomförts. 
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Regionalt åtgärdsarbete 
I regionala åtgärdsprogram redovisas planer som formulerar mål, åtgärder och uppföljning 
för olika miljökvalitetsmål. Planerna tjänar som stöd både för länsstyrelsens eget arbete och 
för kommunernas arbete med tillsyn och planering av miljöarbetet. 

Klimat- och energistrategi 
Under året har länsstyrelsen i bred samverkan arbetat med att uppdatera länets Klimat- och 
energistrategi. Även länsstyrelsens interna arbete med klimat och energi, inte minst ökad 
kunskap inom till exempel effektfrågan, har utvecklats under året, främst genom 
länsstyrelseinterna dialoger kring uppdateringen av klimat- och energistrategin. Interna 
dialoger och genomgångar har även skett för att integrera jämställdhetsaspekter i klimat- 
och energistrategin.  

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan  
Kopplat till arbetet med den uppdaterade strategin har länsstyrelsen under 2018 tagit fram 
ett regionalt åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan, Färdplan för ett hållbart län – 
åtgärder för minskad klimatpåverkan. Arbete pågår för att färdigställa programmet som 
kommer att beslutas under våren 2019. Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan 
omhändertar arbetet med miljökvalitetsmål kopplade till energi och klimat och bidrar till att 
uppnå målen Begränsad klimatpåverkan, Generationsmålet och delar av Frisk luft. Det finns 
även en tydlig koppling till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och indirekt påverkas 
även andra miljökvalitetsmål, bland annat Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och 
Myllrande våtmarker. Åtgärderna i programmet bidrar också till genomförandet av de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, främst mål 13 Bekämpa klimatförändringen, mål 7 
Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, samt mål 12 Hållbar 
konsumtion och produktion. Programmet förväntas öka takten i genomförandet av åtgärder 
genom att aktörer åtar sig att genomföra åtgärder ur programmet och att genomförandet 
följs upp regelbundet. Programmet förväntas även stimulera till ökad samverkan inom 
klimatarbetet där länet kan nå en större förändring när olika regionala aktörer arbetar 
tillsammans mot samma mål.  

Arbetet med framtagande av åtgärdsprogrammet har tagit avstamp i länets uppdaterade 
klimat- och energistrategi där strategin har gett vägledning och angett prioriterade fokus-
områden för framtagande av konkreta åtgärder för länets aktörer. Åtgärdsprogrammet 
innehåller 20 åtgärder inom de fyra fokusområden som strategin pekar ut som prioriterade i 
länets klimatarbete; Transporter och arbetsmaskiner, Energi och effekt, Förnybar energi och 
Indirekt klimatpåverkan.  

Åtgärderna i programmet har tagits fram i bred samverkan med länets aktörer. Under hösten 
2018 har tre samverkansmöten, så kallade åtgärdsverkstäder, genomförts med 
representanter från länets näringsliv, offentlig och ideell sektor samt universitet. Mål-
sättningen med verkstäderna har varit att gemensamt identifiera och formulera prioriterade 
och konkreta åtgärder som länets aktörer kan genomföra under en fyraårig programperiod 
och som bidrar till att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energi-
användningen i länet.  

Förnybar energi, fossilfria transporter och uppvärmning 
Övergång till fossilfria transporter är en prioriterad fråga i länet och länsstyrelsen driver det 
storregionala projektet Laddinfra Öst 2.0 med syfte att främja elektrifiering av transporter. 
Inom projektet har under 2018 ett program påbörjats för att främja utbyggnaden av ladd-
infrastruktur för hemmaladdning av elfordon. Länsstyrelsen har under året även deltagit i 
andra transportinitiativ såsom BioDriv Öst och projektet ’Fossilfria och effektiva 
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kommunala transporter 2030’ som har till syfte att skapa förutsättningar för att de nationella 
fossilfria transportmålen nås. För att förbättra planering av omställning till fossilfri transport 
har länsstyrelsen tillsammans med Region Uppsala och Biogas Öst och i dialog med Energi-
myndigheten och länsstyrelserna tagit fram en regional plan för infrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel. 

Under året har länsstyrelsen, tillsammans med Energikontoret, genomfört aktiviteter riktade 
mot jordbrukssektorn med syfte att bland annat främja omställning till fossilfri upp-
värmning. Aktiviteterna har innehållit samordnad rådgivning angående stödberättigande 
klimat- och energiåtgärder. 

Under året har information om möjligheterna till solenergi och klimatinvesteringsstöd, 
främst gällande Klimatklivet, spridits systematiskt via flera av länsstyrelsens externa 
nätverk enligt en framtagen kommunikationsplan.   

Miljökvalitetsmål 
Åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen bedrivs även inom flera av länsstyrelsens ordinarie 
och löpande verksamheter såsom i områdesskydd, skötsel av skyddad natur, åtgärdsprogram 
för hotade arter, planhandläggning, tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet, vatten-
domar, vattenförvaltningen med flera. Flera program för åtgärder finns framtagna, bland 
annat handlingsplan för klimatanpassning, regional klimat- och energistrategi, åtgärds-
program för vattenkvalitet (enligt EU:s direktiv för vatten). Under 2018 har projekt för 
framtagande av handlingsplan för grön infrastruktur, havsplanering, regional vatten-
försörjningsplan och handlingsplan för regional livsmedelsförsörjning pågått. 

Regional vattenförsörjningsplan 
Länsstyrelsens arbete med den regionala vattenförsörjningsplanen, som påbörjades under 
2107, har fortsatt under året. Den kommunturné, med individuella kommunbesök, som 
inleddes under 2017 avslutades i början av året. Samverkan med kommunerna har därefter 
fortsatt främst genom olika workshops. Den första anordnades av Livsmedelsverket i 
samarbete med länsstyrelsen, SMHI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) och 
handlade om klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Under hösten har kommunerna 
träffats under två workshops. Den första behandlade länets grundvattenresurser och vatten-
behov inom olika sektorer och både SGU och Trafikverket deltog som föreläsare. På 
programmet för årets sista workshop stod Livsmedelsverkets guider för planering av nöd-
vattenförsörjning samt klimatförändringarnas effekter på länets vattenresurser. SMHI 
presenterade det underlag som länsstyrelsen beställt om hur ett förändrat klimat kan påverka 
länets dricksvattenresurser. Under året har även dialog förts med andra aktörer bland annat 
den regionala ledningsgruppen i länet, angränsande länsstyrelser, länets krissamverkans-
grupp (C-Sam), Uppsala läns Miljö- och klimatråd och Region Uppsala. Havs- och vatten-
myndigheten (HaV) ska vägleda länsstyrelserna i arbetet med regionala vattenförsörjnings-
planen. Vägledningen ska färdigställas under 2019 och därefter kommer länsstyrelsen att 
arbeta fram en remissversion och målet är att avsluta projektet under 2019.  

Ät Uppsala län – en handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion i Uppsala län 
Länsstyrelsen har under 2018 lanserat Ät Uppsala län – en handlingsplan för att bidra till en 
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län. Handlingsplanen är 
framtagen i bred samverkan med länets aktörer. Styrgruppen består av representanter från 
LRF Mälardalen, länsstyrelsen, Region Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala kommun. 
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Handlingsplanens mål är att bidra till måluppfyllelsen i länets regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) för livsmedelsproduktionen i Uppsala län och att bidra till uppfyllandet av Agenda 
2030. Målen kopplat till livsmedel i RUS är att produktionsvärdet från jordbruks- och 
trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år 2030. Produktionsvärdet från ekologiska 
livsmedel ska under samma period öka med minst 200 procent. Målen nås bland annat 
genom att genomföra och främja aktiviteter eller åtgärder inom handlingsplanen tematiska 
områden, Upphandling och logistik, Från jord till bord, Kompetensförsörjning och arbets-
kraft, Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion och Förenkla för företag. Det 
tematiska området Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion har ett särskilt 
fokus på aktiviteter och åtgärder som gynnar en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion 
enligt Agenda 2030 och bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Ett antal 
aktiviteter kopplade till handlingsplanen genomfördes under 2018, bland annat en bransch-
dialog om logistik och upphandling av livsmedel. Länsstyrelsen deltog med en konsument-
aktivitet under evenemanget Smaka på Enköping samt anordnade en nätverksträff om 
närproducerad mat. 

Regional handlingsplan för Grön infrastruktur 
Länsstyrelsen har slutredovisat arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för grön 
infrastruktur. Handlingsplanen har färdigställts under året, och kommer att publiceras under 
2019. Handlingsplanen för grön infrastruktur har kopplingar till flera miljökvalitetsmål och 
preciseringar och aktiviteterna i planen kommer på sikt medföra positiva effekter för miljö-
målen. 

Skyddad natur och hotade arter 
Länsstyrelsen samordnar och leder områdesskyddsarbetet i länet genom att inrätta och 
förvalta statliga naturreservat samt genom löpande dialog med Upplandsstiftelsen och länets 
kommuner angående inrättande av kommunala reservat. Under året har fem kommunala 
naturreservat bildats. Länsstyrelsen har beslutat om bildande av sju naturreservat och ett 
interimistiskt förbud. Genom reservatsbildning har 3319 ha skog och myr skyddats i statliga 
reservat under 2018, vilket bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar, Ett rikt 
växt och djurliv samt Myllrande våtmarker. Länsstyrelsen i Uppsala har under 2018 deltagit 
i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner för marint områdesskydd, bland annat 
genom att delta i två workshops som anordnats av HaV som leder arbetet med handlings-
planerna.  

Länsstyrelsen har under 2018 genomfört åtgärder inom 41 åtgärdsprogram för hotade arter, 
och fokus har varit på de program som är utpekade som ansvarsarter och/eller ansvars-
naturtyper för länet. Åtgärderna syftar till att uppnå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv, 
men även många andra miljömål såsom Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt 
odlingslandskap tangerar arbetet med artbevarande. 

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) 
Länsstyrelsen har tagit beslut om tjugofem nya projekt inom den Lokala naturvårds-
satsningen (LONA). Nytt för i år var våtmarkssatsningen som gav länsstyrelsen möjlighet 
att stödja betydligt fler och mer omfattande projekt. Syftet med projekt inom våtmarks-
satsningen är att minska de negativa effekter som utdikningar fört med sig på miljö, vatten-
försörjning och infrastruktur genom att utjämna flöden, och öka våtmarkernas förmåga att 
bilda grundvatten. Under Lokala naturvårdens dag i augusti ordnade Östhammars, Heby och 
Tierps kommuner flera olika aktiviteter. De beslutade projekten är fördelade på sju av åtta 
kommuner och projekt har under året pågått i samtliga kommuner. Projekten bidrar främst 
till miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våt-
marker, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, 



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 

60 

Levande skogar och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Projekten bidrar också till 
att nå flera av friluftsmålen, särskilt Attraktiv tätortsnära natur, Tillgänglig natur för alla och 
Tillgång till natur för friluftsliv. 

Friluftsliv och folkhälsa 
I länsstyrelsens friluftslivsarbete har under 2018 ett särskilt fokus legat på attraktiv tätorts-
nära natur. Insatserna har bland annat bestått av en regional tankesmedja med ett hundratal 
deltagare från länets kommuner, föreningar, organisationer och företag. Temat var vikten av 
tillgänglig och attraktiv tätortsnära natur och hur man gör för att uppnå detta. Länsstyrelsen 
har arbetat med interna processer för friluftslivsarbetet på myndigheten. Arbetet har bland 
annat handlat om att tydliggöra vilka processer och medarbetare som berörs i olika delar av 
friluftslivsarbetet på myndigheten.  

Länsstyrelsen har under flera år samarbetat med och medfinansierat projektet Folkhälsa i 
natur för alla (FINA) som drivs av Upplandsstiftelsen och en slutrapport för åren 2016–
2018 togs fram under året. Inom projektet har en arbetsmetod för att komma ut i naturen 
tagits fram och uteaktiviteter har utvecklats och genomförts. Projektet bidrar till mål om 
tillgänglighet som ingår i flera av miljökvalitetsmålen preciseringar gällande friluftsliv samt 
till friluftsmålet tillgänglig natur för alla. Länsstyrelsen deltar även i samarbetet med Natur-
kartan i form av webbplats och app tillsammans med andra länsstyrelser, kommuner och 
stiftelser. Genomförda åtgärder och effekter redovisas utförligare i särskild rapport till 
Naturvårdsverket enligt regleringsbrevet.  

Vatten 
Ett av länsstyrelsens uppdrag är att bistå Vattenmyndigheten i arbetet med EU:s ramdirektiv 
för vatten (2000/60/EG) som i Sverige benämns vattenförvaltning. Målet är att nå god 
ekologisk och kemisk status i alla vatten, vilket är en precisering i flera av miljökvalitets-
målen. Åtgärderna som beskrivs i åtgärdsprogrammet för 2016–2021 bidrar till att uppnå 
målen för Ingen övergödning, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och 
Ett rikt växt- och djurliv. Åtgärderna ger förutsättningar för ett hållbart jordbruk såväl som 
en hållbar stadsutveckling och berör både jordbruk, samhällsplanering och tillsyn. 
Åtgärderna är adresserade till ansvarig myndighet och kommun. Länsstyrelsens arbete med 
åtgärder inom vattenförvaltningen sker i bred samverkan inom myndigheten, samt med 
kommuner, verksamhetsutövare och lokala så kallade vattenråd.  

På uppdrag från Vattenmyndigheten påbörjade länsstyrelsen under 2018 en revidering av 
statusklassningen av länets yt- och grundvattenförekomster, det arbetet avslutas i maj 2019.  

Länsstyrelsen deltar i EU-projektet LIFE IP Rich Waters som syftar till att effektivisera 
åtgärdsarbetet i Norra Östersjöns vattendistrikt och bidra till uppfyllandet av EU:s vatten-
direktiv. Länsstyrelsen deltar i fyra delprojekt där två syftar till att minska övergödnings-
påverkan, ett att ta fram en strategi för fria vandringsvägar för fisk samt ett för samverkan 
kring miljögiftsmätningar.  

Inom projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven, 2015–2018, har Dalälvens vattenreglerings-
företag, Fortum, Vattenfall och länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län 
utarbetat en åtgärdsplan för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven. Åtgärdsplanen omfattar 
ett 15-tal åtgärdspaket med 45 enskilda åtgärder. Ambitionen är att genomföra planen inom 
en femtonårsperiod. Berörda kraftbolag och länsstyrelser har beslutat att bilda ett 
förvaltningsråd för att förvalta och omsätta åtgärdsplanen för vattenkraftens miljöåtgärder i 
Dalälven samt även i övrigt verka för ökad kunskap om Dalälvens energi-, natur-, och 
kulturvärden. Förvaltningsrådet består av en styrgrupp och arbetsgrupper inom geografiskt 
avgränsade områden, däribland nedre Dalälven. 

http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/H%C3%A5llbar%20vattenkraft%20i%20Dal%C3%A4lven/%C3%85tg%C3%A4rdsplan%202018/%C3%85tg%C3%A4rdsplan%20f%C3%B6r%20vattenkraftens%20milj%C3%B6%C3%A5tg%C3%A4rder%20i%20Dal%C3%A4lven.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/H%C3%A5llbar%20vattenkraft%20i%20Dal%C3%A4lven/Samarbets%C3%B6verenskommelse-20181220.pdf
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Länsstyrelsen ansvarar för tilldelningen av projektmedel för lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA). Kommuner och ideella sammanslutningar har under år 2018 drivit 20 LOVA-
projekt i länet, varav 13 stycken startades under året. Syftet med över hälften av projekten 
var strukturkalkning av lerhaltig åkermark, vilket minskar växtnäringsläckaget från jorden. 
Mål med övriga projekt var att minska utsläppen från dagvatten och båtbottenfärger samt att 
sluta kretsloppen för toalettavfall, minska interngödning och ta fram handlingsplan för ett 
avrinningsområde. Projekten bidrar främst till miljömålen Ingen övergödning, Levande 
sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Giftfri miljö. 

Förorenade områden 
Länsstyrelsen verkar för att kartläggning, utredningar och åtgärder av områden som är 
förorenade genomförs genom tillsynsinsatser. I Uppsala län finns cirka 3500 misstänkt 
förorenade områden. Länsstyrelsen tar årligen fram en lista över de mest prioriterade 
objekten för arbetet med förorenade områden i länet. Länsstyrelsen har genom tillsyns-
arbetet eller som huvudman och bidragsförmedlare arbetat med utredningar eller åtgärder 
vid en stor del av de mest prioriterade objekten (18 av totalt 69 objekt) under året. Läns-
styrelsen är tillsynsmyndighet vid 23 av de totalt 69 objekten. Vid 12 av dessa skedde 
aktiviteter till följd av frivilliga insatser eller förelägganden. 

Regional handlingsplan för klimatanpassning 
Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning är indelad i fem fokusområden; 
samhällsbyggnad, kulturmiljö, vatten, areella näringar och naturmiljö. Länsstyrelsen har 
under 2018 arbetat utifrån den framtagna handlingsplanen. Arbetet har utformats med 
utgångspunkt i dess målbilder och åtgärder inom respektive område. Handlingsplanen 
bidrar till att lyfta klimatanpassningsfrågan i länets kommuner, och därigenom även till att 
uppnå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö.  

Miljökvalitetsmålet Frisk luft 
Miljökvalitetsmålet Frisk luft är aktuellt i Uppsala kommun på grund av höga halter av 
partiklar och kvävedioxid i delar av Uppsala stad, som under början av decenniet har haft 
överskridanden av miljökvalitetsnormerna för luft. Det är ännu inte säkerställt att genom-
förda åtgärder haft långsiktig effekt även om inga överskridanden av miljökvalitetsnormen 
för luft har skett de senaste åren. 

Stödja kommunerna  
Länets miljöstrategiska nätverk drivs i länsstyrelsens regi med kommunernas miljöstrateger 
och miljösakkunniga. Syfte och genomförda aktiviteter under 2018 beskrivs i detta avsnitt 
under Samordning för regionalt mål- och uppföljningsarbete. Förutom tidigare beskrivning 
har Miljöstrategnätverket även haft löpande dialog under året i enskilda ärenden som 
exempelvis med anledning av den årliga uppföljningen.  

Länsstyrelsen arbetar med tillsyn och tillsynsvägledning inom utpekade ansvarsområden i 
miljöbalken. Miljökvalitetsmålen och uppföljningen av målen är en viktig utgångspunkt för 
att bedöma behovet av tillsyn och inriktningen på den egeninitierade tillsynen samt för 
planeringen av tillsynsvägledningen.  

Länsstyrelsen tillsynsvägleder och samarbetar regelbundet med kommunernas miljö-
inspektörer. Under 2018 anordnades tre regionala handläggarträffar seminarier och 
utbildningsinsatser. Sedan flera år tillbaka har Länsstyrelsen i Uppsala län ett aktivt 
samarbete med de övriga länen runt Mälaren om tillsynsvägledningsfrågor gällande 
förorenade områden. Projekt som har arrangerats gemensamt under 2018 är Mälarläns-
utbildningen samt en utbildning om undersökningar. Under 2018 startades Miljösamverkan 
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i Uppsala län med syfte att stärka kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och inom livsmedelsområdet. 

Länsstyrelsen arbetar vidare med det bidragsfinansierade arbetet av efterbehandling av 
förorenade områden. Under 2018 vidareförmedlades bidrag för kommunernas arbete som 
huvudmän vid utredningar och åtgärder. Länsstyrelsen har även gjort informationsinsatser 
om det nya bidragsspåret där det finns möjlighet att söka bidrag för åtgärder i områden med 
planerad bostadsbyggnation. Insatserna har bestått av riktad information vid handläggar-
träff, direkt kontakt med enskilda kommuner samt informationsinsats vid länsstyrelsens 
bostadskonferens.  

Miljökvalitetsmålen i den lokala och regionala samhällsplaneringen 
Flera initiativ som främjar att miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala 
samhällsplaneringen har pågått under 2018. 

I länsstyrelsens plangranskning ingår bland annat att granska hur kommunerna tar hänsyn 
till och samordnar översiktsplanen med nationella och regionala mål, länsomfattande 
strategier, handlingsplaner och åtgärdsprogram. Exempel på sådana program är den 
regionala klimat- och energistrategin, åtgärdsprogram för förorenade områden, åtgärds-
program för vattenkvalitet, handlingsplan för grön infrastruktur, åtgärdsprogram för miljö-
målen och handlingsplan för klimatanpassning.  

Under 2018 har länsstyrelsen inlett arbetet med att implementera den länsstyrelse-
gemensamma planeringskatalogen som har lanserats externt under året. Syftet med 
planeringskatalogen är att tillgängliggöra relevanta planeringsunderlag enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) samt miljöbalken (1998:988). Planeringskatalogen är ett webbaserat 
system som på ett enkelt sätt ska ge användarna ökade möjligheter att tillgängliggöra samt 
söka de planeringsunderlag som behövs för att tillämpa plan- och bygglagens och miljö-
balkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden (3 och 4 kap) samt 
miljökonsekvenser och annat beslutsunderlag (6 kap).  

Länsstyrelsen anordnade i april 2018 en tematräff för länets planerare med fokus på 
Miljöbedömningar för planer och program och förändringar i lagstiftningen. På tematräffen 
informerade landshövdingen om Rådet för hållbara städers arbete och länsstyrelsens 
handläggare informerade om pågående projekt så som den regional handlingsplan för grön 
infrastruktur, regionalt åtgärdsprogram för miljömålen samt regional vattenförsörjningsplan.  

Länsstyrelsen anordnade i oktober en tematräff om planering, artskydd och jordbruksmark 
för länets planerare. Tematräffens syfte var att informera och inspirera länets planerare om 
hur man kan hantera frågor som rör jordbruksmark och artskydd i översikts- och 
detaljplanearbete. 

Den första havsplanen var på samråd under våren 2019 vilket föranledde aktiviteter på 
regional och nationell nivå. Länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län ordnade ett 
gemensamt samrådsmöte för kustkommunerna och regionerna. Under samrådstiden 
lämnade länsstyrelsen ett yttrande efter att ha samordnat sig med angränsande länsstyrelser.  

Kustkommunerna Tierp och Östhammar har fortsatt sitt projekt inom ramen för KOMPIS 
med att ta fram två planeringsunderlag för naturvärden i grunda havsvikar samt besöks-
näring och friluftsliv i kusten i Uppsala och Gävleborgs län. Länsstyrelsen har under året 
administrerat ytterligare medel till projektet via Havs- och vattenmyndigheten samt beslutat 
om förlängd tid. Dessutom har länsstyrelsen deltagit i projektets slutseminarium.  



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 

63 

Pan Baltic Scope är ett EU projekt med koppling till havsplanering som leds av HaV. Läns-
styrelsen har deltagit i två workshops inom projektet för att hitta synergier och samarbets-
områden med Åland och Finland. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Länsstyrelseinstruktion 7 § 
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och den 
högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. 

Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och 
beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina 
uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Nedan beskrivs på en övergripande nivå på de insatser som länsstyrelsen genomfört inom 
ramen för de uppgifter som följer av 7 § i länsstyrelseinstruktionen. För en mer utförlig 
redovisning av insatserna se återrapportering av länsstyrelseinstruktion 3 § 8. 

Länsstyrelsen har i sin roll som geografiskt områdesansvarig myndighet samverkat med 
andra krisberedskapsaktörer inom och utanför länet, främst genom länsstyrelsens kris-
samverkansnätverk C-Sam. Länsstyrelsen har även arrangerat och medverkat i övningar och 
utbildningar inom krisberedskapsområdet samt sammanställt en regional risk- och 
sårbarhetsanalys som beskriver risker, hot och sårbarheter i länet samt länsstyrelsens 
förmåga att hantera dem.  

Länsstyrelsen arbetar även med sitt geografiska områdesansvar genom uppföljningar av 
kommunernas och Region Uppsalas krisberedskapsarbete i enlighet med Lag om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544).  

Länsstyrelsen har som högsta civila totalförsvarsmyndighet särskilda uppgifter under höjd 
beredskap, vilka förbereds i fredstid. Länsstyrelsen har sin tillhörighet i försvarsmaktens 
mellersta militärregion (MR M) tillsammans med sex andra länsstyrelser. Tillsammans med 
den regionala staben har länsstyrelserna under året tagit fram en Högre regional grundsyn 
med målbild och inriktning för civil–militär samordning i totalförsvarsarbetet.  

Länsstyrelsen arbetar med att minska sårbarheten i samhället bland annat genom arbetet 
med den regionala risk- och sårbarhetsanalysen och arbetet med klimatanpassning. Läns-
styrelsen arbetar även med att minska sårbarheten genom att ta fram olika planverk; 
exempelvis fortsatte under 2018 arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen som 
ska färdigställas under 2019.  

Inför valet sammanställdes en särskild hot- och sårbarhetsanalys på länsstyrelsen. Analysen 
beskrev tänkbara hot och sårbarhet kopplat till genomförandet av de allmänna valen som 
länsstyrelsen förhöll sig till i planeringen inför och under valarbetet.  

Länsstyrelsen bevakar att risk- och sårbarhetshänsyn tas i samhällsplaneringen genom plan-
granskning utifrån ett krisberedskapsperspektiv. Det som granskas enligt plan- och bygg-
lagen (PBL 2:5) är risk för olyckor, översvämning och erosion. Granskningens syfte är att 
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säkerställa att kommunerna genomför nödvändiga riskutredningar och åtgärder för att 
garantera tillräcklig säkerhet för de som bor och vistas inom aktuellt område. 

Länsstyrelsen utvecklar en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida kris-
situationer och höjd beredskap genom att arbeta med kärnenergiberedskap. Länsstyrelsen 
har en Tjänsteman i beredskap som finns tillgänglig dygnets alla timmar och som vid behov 
kan initiera myndighetens krisberedskapsorganisation. Länsstyrelsen vidmakthåller, via 
utbildningar och övningar krisberedskapsorganisationen, som genom sina olika funktioner 
omhändertar alla delar av länsstyrelsens krishantering vid en händelse. 

Övrig verksamhet 
Övrig förvaltning 
Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
De ärendegrupper som hör till övrig förvaltning är bland annat auktorisation av bilskrotare, 
deponering av medel, anmälan, tillstånd och tillsyn enligt kameraövervakningslagen, 
förordnande av skyddsvakter, prövning av kommunala ordningsföreskrifter, delgivningar, 
förordnande av vigselförrättare och notarius publicus, prövning av överklagade beslut enligt 
lagen om viltvårdsområden och andra ärenden kopplade till jaktlagstiftningen.  

Kameraövervakning 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, 
GDPR, 2016/679) i kraft och den 1 augusti 2018 trädde kamerabevakningslagen 
(2018:1200) i kraft. Av 3 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning framgår att Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt 
GDPR. Länsstyrelsen hanterar därmed sedan den 1 augusti 2018 inte ärenden avseende 
kameraövervakning. Inga öppna kameraövervakningsärenden har funnits på länsstyrelsen 
sedan den 11 juni 2018.  

Övriga ärendegrupper 
Under året har fortsatt fokuserats på att förkorta handläggningen, och bibehålla redan korta 
handläggningstider, inom övrig förvaltning genom att kontinuerligt följa upp de interna 
målen för handläggningstider. Framtagande av rutiner för handläggning av auktorisation av 
bilskrotningsverksamhet och fördelning av deponerade medel har även skett under året. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 20*-21* exkl. 201*)1 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 2,0 1,7 1,7 
Årsarbetskrafter kvinnor 3,5 3,0 3,5 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 6 922 5 593 5 833 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 676 762 633 
Antal beslutade ärenden 710 762 592 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 1 2 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  370 252 481 
1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21). Detta gör att 
uppgifterna för åren 2016-2017 inte stämmer överens med vad som redovisades under Övrig förvaltning i 
årsredovisningarna för åren 2016-2017.  

Kommentarer till tabellen  
Inkomna ärenden inom ärendegruppen delgivningar har minskat något sedan år 2017. 
Eftersom ärendegruppen kameraövervakning överfördes till annan myndighet bortföll 
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sådana ärenden under andra halvåret 2018. Under året har älgförvaltningsområdesgränserna 
justerats i länet vilket har ökat arbetsinsatsen kopplat till jaktlagstiftningen. 

Samlad bedömning av resultat  
Ärendegrupperna handläggs i enlighet med satta mål för handläggningen. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Trafikföreskrifter 
Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Inom ärendegruppen hanteras frågor om bland annat lokala trafikföreskrifter, sjötrafik-
föreskrifter och överklaganden av kommuns beslut om parkeringstillstånd. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 25*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,0 0,2 0,7 
Årsarbetskrafter kvinnor 0,7 0,4 0,6 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 778 589 1 158 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  241 321 348 
Antal beslutade ärenden 288 296 481 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

Kommentarer till tabellen  
Arbetsinsatsen har under 2018 legat på en nivå som bedöms rimlig utifrån det förväntade 
ärendeflödet och med beaktande av att ärendebalansen genom tidigare satsningar ligger på 
en hanterlig nivå.  

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsens arbete med trafikföreskrifter har under 2018 resulterat i att inga ansökningar 
på området eller överklaganden av kommuns beslut om parkeringstillstånd är äldre än drygt 
tre månader vid årets utgång. Inget av de beslut som har överklagats och prövats i högre 
instans under 2018 har ändrats. Precis som tidigare år utgörs arbetet bland annat av att 
utreda ansökningar om nya eller förändrade lokala trafikföreskrifter utifrån trafiksäkerhets- 
och transportpolitiska mål. Ärendena har initierats både av allmänhet och av andra 
myndigheter. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Nationella minoriteter 
Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen har under året inrättat och tillsatt en särskild tjänst med inriktning på 
mänskliga rättigheter, vari även uppdraget gällande nationella minoriteter inkluderas. 
Tjänsten är en satsning som långsiktigt förväntas bidra till ett större genomslag för det 
samordnade och systematiska arbetet med de mänskliga rättigheterna, inklusive de 
nationella minoriteternas rättigheter, såväl internt inom länsstyrelsen som externt i länet. 
Under 2018 har insatserna emellertid legat på motsvarande nivå som 2017.  
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Volymer och kostnader (Avser verksamhet 81*)1) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,0 0,0 0,0 
Årsarbetskrafter kvinnor 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 35 32 45 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  1 3 3 
Antal beslutade ärenden 2 1 3 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

1) I årsredovisningarna för åren 2016-2017 redovisades volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 81*) 
tillsammans med volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*). I denna tabell redovisas volymer och 
kostnader för endast nationella minoriteter (VÄS 81*), varför uppgifterna för åren 2016-2017 är omräknade jämfört med 
vad som uppgavs i årsredovisningarna för åren 2016-2017. 

Samlad bedömning av resultat och/eller måluppfyllelse 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete inom nationella minoriteter utgjorts 
av regleringsbrevsuppdrag 3.17 vilket redovisas i särskild ordning till Länsstyrelsen i 
Stockholms län. 

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsens har genom sitt arbete inom området bidragit till att uppmärksamma de 
nationella minoriteterna i länet. Länsstyrelsen har också, genom att upprätthålla en god 
intern beredskap, kunnat tillgodose den lagstadgade rätten för enskilda att kontakta 
myndigheten på de minoritetsspråk vars förvaltningsområden sammanfaller med Uppsala 
län. Länsstyrelsen bedömer dock att det finns goda möjligheter att ytterligare utveckla 
minoritetspolitikens genomförande i länet samt även internt på myndigheten. För att påbörja 
detta arbete har länsstyrelsen genomfört en översyn av regionala samrådsstrukturer vilket 
även innefattar strukturer för samråd med de nationella minoriteterna i frågor som berör 
dem. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

Mänskliga rättigheter 
Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen har under året inrättat och tillsatt en särskild tjänst med inriktning på 
mänskliga rättigheter. Tjänsten är en satsning som långsiktigt förväntas bidra till ett större 
genomslag för det samordnade och systematiska arbetet med de mänskliga rättigheterna 
såväl internt inom länsstyrelsen som externt i länet. 
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Volymer och kostnader (Avser verksamhet 82*)1 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,4 0,1 0,3 
Årsarbetskrafter kvinnor 0,6 0,2 0,2 
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 1 148 431 611 
Antal ärenden, inkomna och upprättade  29 12 8 
Antal beslutade ärenden 17 6 7 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  3 022 2 570 2 540 

1) I årsredovisningarna för åren 2016-2017 redovisades volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 81*) 
tillsammans med volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*). I denna tabell redovisas volymer och 
kostnader för endast mänskliga rättigheter (VÄS 82*), varför uppgifterna för åren 2016-2017 är omräknade jämfört med 
vad som uppgavs i årsredovisningarna för åren 2016-2017. 

Kommentarer till tabellen  
Inrättande och tillsättning av en ny tjänst är orsaken till att volymer och kostnader för 
mänskliga rättigheter har ökat under 2018 i förhållande till tidigare år.  

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsen har, genom att belysa, analysera och beakta de mänskliga rättigheterna inom 
en rad olika sakområden och tvärperspektiv, bidragit till ökat genomslag för de mänskliga 
rättigheterna i den egna verksamheten (se återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 5). 
Vidare har länsstyrelsen samverkat med andra myndigheter och kommuner och därigenom 
bidragit till att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och uppfylls i länet (se åter-
rapportering av regleringsbrevsuppdrag 1.14). Länsstyrelsen bedömer dock att det 
samordnade och systematiska arbetet med mänskliga rättigheter fortsatt kan och bör 
utvecklas såväl internt som externt. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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Året i siffror i enlighet med regeringsbeslut 
S2012/4487/SFÖ 
Tabell A – Verksamhetskostnader 2016–2018 Tkr 
VÄS-kod Sakområden och myndighetsövergripande 

verksamhet 
2018 2017 2016 

20-21,  
exkl. 2011) 

Övrig förvaltning  4 765 3 815 4 006 

2011) Allmänna val 3 422 181 26 
25 Trafikföreskrifter m.m. 527 388 775 
28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 7 341 6 852 6 712 

30 Regional tillväxt 718 755 1 415 
34 Infrastrukturplanering 1 540 1 173 829 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 5 809 6 881 8 989 
41 Stöd till boende 2 338 1 034 502 
42 Energi och klimat 3 007 2 596 2 953 
43 Kulturmiljö 8 621 8 658 9 025 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 29 976 12 368 12 881 
50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 10 611 8 824 7 930 
51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade 

områden 
22 656 21 377 22 281 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3 414 2 309 2 010 
53 Vattenverksamhet 4 195 3 116 3 547 
54 Mineral- och torvfyndigheter 0 6 160 
55 Miljöfarlig verksamhet 5 602 5 441 5 805 
56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 206 600 341 
57 Förorenade områden, efterbehandling 1 641 1 777 2 054 

58 Restaurering 0 0 0 
60 Lantbruk och landsbygd 20 595 20 845 18 350 
61 Rennäring m.m. (enbart Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och 

Norrbottens läns) 
0 0 0 

62 Fiske 1 511 1 550 952 
70 Folkhälsa 2 357 1 912 1 632 
80 Jämställdhet 2 553 2 079 1 279 
81 Nationella minoriteter 23 22 30 
82 Mänskliga rättigheter 830 342 483 

85 Integration  2 988 2 072 1 066 

 Summa produktion 147 249 116 972 116 033 
10 Myndighetsövergripande verksamhet  13 669 13 243 11 718 
11 Administration och intern service 38 359 34 524 31 699 

 Summa verksamhetskostnader exklusive resurssamverkan  199 277 164 739 159 450 
99 Resurssamverkan2) 2 505 1 816 65 

 Totalsumma verksamhetens kostnader enligt resultaträkning3) 201 782 166 554 159 515 
1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21).  
2) Den del av kostnader för resurssamverkan som ska belasta länsstyrelsen fördelas på respektive tvåsifferkod (och 
tresiffernivå avseende VÄS 201 Allmänna val). 
3) Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
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Tabell B – Verksamhetskostnader 2018 
VÄS-kod Sakområden och myndighets-

övergripande verksamhet 
Kostnader exkl OH OH-kostnader Kostnader inkl OH 

Tkr % Tkr % Tkr % 
20-21, exkl. 
2011) 

Övrig förvaltning 4 765 2,39 2 158 4,22 6 922 3,49 

2011) Allmänna val 3 422 1,72 1 388 2,72 4 810 2,43 

25 Trafikföreskrifter m.m. 527 0,26 251 0,49 778 0,39 
28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 

allmänna veterinära frågor 
7 341 3,68 3 191 6,25 10 533 5,31 

30 Regional tillväxt 718 0,36 315 0,62 1 033 0,52 
34 Infrastrukturplanering 1 540 0,77 720 1,41 2 261 1,14 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 5 809 2,91 2 650 5,19 8 459 4,26 
41 Stöd till boende 2 338 1,17 1 064 2,08 3 401 1,71 
42 Energi och klimat 3 0007 1,51 1 148 2,25 4 155 2,10 
43 Kulturmiljö 8 621 4,33 3 097 6,06 11 719 5,91 
45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och 

civilt försvar 
29 976 15,04 5 625 11,01 35 601 17,95 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 

10 611 5,32 4 193 8,21 14 804 7,46 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning 
och skötsel av skyddade områden 

22 656 11,37 5 492 10,75 28 147 14,19 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3 414 1,71 1 652 3,23 5 066 2,55 
53 Vattenverksamhet 4 195 2,11 1 898 3,72 6 094 3,07 
54 Mineral- och torvfyndigheter 0 0 0 0 0 0 
55 Miljöfarlig verksamhet 5 602 2,81 2 701 5,29 8 304 4,19 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 206 0,10 94 0,18 300 0,15 
57 Förorenade områden, efterbehandling 1 641 0,82 783 1,53 2 425 1,22 
58 Restaurering 0 0,00 0 0 0 0 
60 Lantbruk och landsbygd 20 595 10,34 8 878 17,38 29 474 14,86 
62 Fiske 1 511 0,76 480 0,94 1 992 1,00 
70 Folkhälsa 2 357 1,18 827 1,62 3 184 1,61 

80 Jämställdhet 2 553 1,28 798 1,56 3 352 1,69 
81 Nationella minoriteter 23 0,01 11 0,02 35 0,02 
82 Mänskliga rättigheter 830 0,42 319 0,62 1 148 0,58 
85 Integration  2 98 1,50 1 354 2,65 4 341 2,19 

 Summa produktion 147 249 73,89 51 088 100,00 198 336 100,00 
10 Myndighetsövergripande verksamhet  13 669 6,86     
11 Administration och intern service 38 359 19,25     

 Summa verksamhetskostnader 
exklusive resurssamverkan 

199 277 100,00   198 336 100,00 

99 Resurssamverkan2) 2 505  940  3 446  
 Totalsumma verksamhetens kostnader 

enligt resultaträkningen3) 
201 782    201 782  

 Myndighetsövergripande, adm och intern 
service uppdelat på:4) 

      

 Nivå 1 (113-115) 27 284  25,93     
 Nivå 2 (110-112, 116-119) 11 075 10,53     
 Nivå 3 (100-109) 13 669 12,99     
 Personalkostnad, produktion  

(kkl 4, verksamhetskod 2-8) 
105 226      

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21).  
2) Den del av kostnader för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhetskod, oftast adm. och intern service (11). 



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 

70 

3) Totalsumma verksamhetskostnader skall överensstämma med verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen. 
4) Summan på nivå 1-3 ska överensstämma med summan av Myndighetsövergripande verksamhet och Administration 
och intern service. Den procentuella fördelningen skall visa resp. nivås andel av personalkostnaderna vht 2-8 (kkl 4). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Tabell C – Årsarbetskrafter 2016–2018 
VÄS-kod Sakområden och  

myndighetsövergripande verksamhet 
2018 2017 2016 

totalt varav 
kvinnor 

varav 
män 

totalt totalt 

20-21, 
exkl. 2011) 

Övrig förvaltning 5,5 3,5 2,0 4,7 5,2 

2011) Allmänna val 2,9 1,8 1,1 0,2 0,0 
25 Trafikföreskrifter m.m. 0,8 0,7 0,0 0,6 1,3 
28 Livsmedelskontroll,  

djurskydd och allmänna veterinära frågor 
9,5 9,4 0,1 8,9 9,7 

30 Regional tillväxt 1,0 1,0 0,0 1,0 0,9 
34 Infrastrukturplanering 1,5 1,4 0,1 1,2 1,3 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 7,0 6,1 1,0 9,2 11,0 
41 Stöd till boende 3,3 2,0 1,4 1,6 0,9 
42 Energi och klimat 3,4 3,4 0,0 3,0 2,6 

43 Kulturmiljö 9,2 5,0 4,2 8,5 7,9 
45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 

försvar 
14,7 6,6 8,2 12,5 14,1 

50 Övergripande och gemensamt  
för naturvård och miljöskydd 

10,9 7,3 3,7 9,3 7,3 

51 Skydd av områden och arter, 
 förvaltning och skötsel av skyddade områden 

17,5 10,8 6,6 17,4 18,7 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 5,0 2,1 2,8 3,7 3,4 
53 Vattenverksamhet 5,8 4,4 1,3 4,6 4,7 

54 Mineral- och torvfyndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
55 Miljöfarlig verksamhet 7,6 2,9 4,7 7,8 8,8 
56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,3 0,0 0,2 0,8 0,5 
57 Förorenade områden, efterbehandling 2,3 1,4 1,0 2,4 2,1 
58 Restaurering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 Lantbruk och landsbygd 28,4 22,8 5,6 30,2 28,3 
62 Fiske 1,5 0,1 1,4 1,2 0,8 

70 Folkhälsa 2,1 1,3 0,8 2,0 1,8 
80 Jämställdhet 2,1 1,5 0,6 2,4 1,6 
81 Nationella minoriteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
82 Mänskliga rättigheter 1,0 0,6 0,4 0,2 0,5 
85 Integration  4,4 3,6 0,8 2,6 1,7 

 Summa produktion 147,6 99,5 48,1 136,1 135,5 
10 Myndighetsövergripande verksamhet  10,1 5,6 4,5 10,4 10,0 
11 Administration och intern service 20,0 15,4 4,7 18,2 13,2 

 Summa årsarbetskrafter exkl. 
resurssamverkan  

177,8 120,5 57,2 164,7 158,8 

99 Resurssamverkan2) 2,0 0,7 1,3 0,7 0,1 

 Totalt antal årsarbetskrafter 179,8 121,2 58,5 165,5 158,9 
1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21).  
2) Den del av årsarbetskrafterna för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhet på tvåsiffernivå. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
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Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2016–2018  
Antalet årsarbetskraft har under perioden från 2016 ökat med 6,9. Ökning har bland annat 
skett inom områdena integration, naturvård och miljöskydd. 

Tabell D – Representation 
Kostnader för representation 2018 2017 2016 

Totalt 
tkr 

Per åa 
kronor 

Totalt 
tkr 

Per åa 
kronor 

Totalt 
tkr 

Per åa 
kronor 

Intern representation 246 1 366 83 504 231 1 456 
Extern representation 857 4 767 558 3 376 876 5 517 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell D – Representation  
Skillnaden avseende intern representation mellan åren 2018 och 2017 beror på att två stora 
poster, julfesten och personaldagen (totalt 166 tkr), konterades på andra konton 2017. 

De externa representationskostnaderna kan variera mycket mellan åren beroende på att olika 
händelser och antalet statsbesök varierar mellan åren. 

Tabell E – Lokaler 
Lokalkostnader 2018 2017 2016 

Residens 

Lokalkostnader (tkr)1) 1 423 1 443 1 476 

Lokalyta (m2) 1 347 1 347 1 347 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 057 1 071 1 096 

Lokaler2) 

Lokalkostnader (tkr) 9 280 9 199 9 217 

Lokalyta (m2) 3 818 3 818 3 818 

Lokalkostnad per m2 (kr) 2 431 2 409 2 414 

Lokalkostnad per årsarbetskraft (tkr) 52 56 58 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 21 23 24 

Kontorslokaler3) 

Kontorslokalyta (m2) 3 422 3 422 3 422 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 19 21 22 

Summa lokalkostnader (tkr) 10 704 10 642 10 693 
1) Residensets lokalkostnader redovisas under VÄS 103. 
2) Med lokaler avses samtliga utrymmen förutom residenset såsom kontorslokaler, förråd, källare och garage. Med 
lokalkostnader avses hyra, lokalvård, larm och bevakningskostnader, avskrivningskostnader m.m. Dessa kostnader 
redovisas under VÄS 113. 
3) Med kontorslokaler avses ytor ovan mark såsom kontorsrum, biytor som korridorer, toaletter, trapphus, närarkiv, 
närförråd etc. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Redogör även för planerade större lokalförändringar 
I arbetet med att förstärka myndighetens säkerhetsskydd ska ett antal förändringar i våra 
lokaler genomföras. Receptionen ska utvecklas till en intern servicepunkt och vara en tydlig 
mottagare för externa besökare. Länsstyrelsen kommer även att fullfölja inrättandet av 
skyddsobjekt vid myndigheten. Säkerheten ska även stärkas vid representationsvåningen 
och landshövdingens bostad på Uppsala slott.  
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Tabell F – Redovisning av ärenden 2018 
(samtliga ärenden oavsett databas) 

A B C D E F G 

Sakområde och del av 
sakområde 

Ingående 
balans 

Antal 
inkomna 
ärenden 

(exkl upp-
rättade 

ärenden) 

Antal 
upp-

rättade 
ärenden 

Antal 
beslutade 

ärenden 

Utgående 
balans 

(F= 
B+C+D-E) 

Antal ej 
beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 

Myndighetsövergripande, 
administration och intern service (10-
11) 

69 152 245 406 60 3 

Övrig förvaltning (20-21)  81 715 60 803 53 0 
varav Allmänna val (201) 5 81 18 93 11 0 
varav Stiftelser (206) 0 0 0 0 0 0 
varav Kameraövervakning (211)1 30 36 1 67 0 0 

varav Bevakningsföretag m.m. (212) 1 118 0 117 2 0 
Trafikföreskrifter m.m. (25)  69 237 4 288 22 0 
Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor (28) 

148 1020 430 1455 143 4 

varav Livsmedelskontroll (281) 11 39 46 91 5 0 
varav Djurskydd (282) 125 726 337 1075 113 4 
varav Smittskydd (283) 6 113 10 123 6 0 
varav Allmänna veterinära frågor 
(284) 

6 65 23 91 3 0 

Regional tillväxt (30) 7 9 5 11 10 1 
Infrastrukturplanering (34) 4 22 4 26 4 0 
Hållbar samhällsplanering och 
boende (40) 

61 956 9 968 58 1 

Stöd till boende (41) 426 1141 0 893 674 1 
Energi och klimat (42) 74 84 13 28 143 19 

Kulturmiljö (43) 317 927 62 1069 237 21 
Skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar (45) 

101 151 188 286 154 29 

varav Tillsyn enligt lag om skydd mot 
olyckor samt uppföljning av 
kommunernas krishanteringssystem 
(456) 

12 0 13 13 12 1 

Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd (50)  

73 189 6 186 82 1 

Skydd av områden och arter, 
förvaltning och skötsel av skyddade 
områden (51) 

180 189 150 303 216 68 

varav Tillsyn av 
vattenskyddsområden (516) 

0 0 0 0 0 0 

Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen (52) 

143 636 43 681 141 10 

Vattenverksamhet (53) 79 131 24 169 65 7 
varav Tillsyn av vattenverksamheten 
(535) 

45 88 22 121 34 4 

Mineral- och torvfyndigheter (54) 0 1 0 1 0 0 
Miljöfarlig verksamhet (55) 115 193 12 194 126 23 
varav Tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet (555) 

29 60 8 53 44 10 
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A B C D E F G 

Sakområde och del av 
sakområde 

Ingående 
balans 

Antal 
inkomna 
ärenden 

(exkl upp-
rättade 

ärenden) 

Antal 
upp-

rättade 
ärenden 

Antal 
beslutade 

ärenden 

Utgående 
balans 

(F= 
B+C+D-E) 

Antal ej 
beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 

Övrigt miljö- och hälsoskydd (56) 9 129 1 127 12 0 
Förorenade områden, 
efterbehandling (57) 

54 22 6 35 47 17 

varav tillsyn av förorenade områden 
och miljöriskområden (575) 

28 12 4 16 28 14 

Lantbruk och landsbygd (60)2 5748 8407 55 8688 5522 2269 
varav Stöd till jordbruket enligt EG:s 
förordningar (601)2 

5381 8039 26 8238 5208 2228 

Fiske (62) 14 86 6 80 26 1 
Folkhälsa (70) 28 27 33 54 34 2 

Jämställdhet (80) 3 10 11 20 4 0 
Nationella minoriteter (81) 1 0 1 2 0 0 
Mänskliga rättigheter (82) 8 11 18 17 20 0 
Integration (85) 37 47 30 63 51 3 

Summa 7849 15 492 1416 16 853 7904 2480 
varav Miljöprövningsdelegationens 
ärenden 

59 59 0 62 56 8 

1) Ärendeslag 211 Ansökan om kameratillstånd har övergått till Datainspektionen fr.o.m. augusti år 2018. 
2) Under 2018 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. För området jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om 
utbetalning av kompensationsstöd och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Statistik för ansökan om 
åtaganden och övriga stödformer ingår ej. 

För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2018 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar.  

Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från länsstyrelsens eget diarieföringssystem i tabellen 
summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd (direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd) och landsbygdsstöd 
från Jordbruksverkets IT system, BLIS.  

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina, Jordbruksverket och Boverket 

Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2018  
Stöd till boende (41): Ärendestatistiken för 2018 har hämtats ur Boverkets statistikprogram 
Svanen för att få så korrekta siffror som möjligt. 

  



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 

74 

Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2018  
(samtliga ärenden oavsett databas)  

A B C D 

Sakområde och del av sakområde Antal 
överklagade 

ärenden1) 

Antal 
överklagade 

ärenden 
som 

avgjorts i 
högre 

instans2) 

Varav antal 
ändrade 

ärenden3) 

Övrig förvaltning (20-21)  8 3 0 

varav Kameraövervakning (211)4 3 3 0 

Trafikföreskrifter m.m. (25)  33 9 0 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) 20 23 2 

varav Livsmedelskontroll (281) 2 2 0 

varav Djurskydd (282) 18 21 2 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 63 62 14 

Stöd till boende (41) 13 2 0 

Kulturmiljö (43) 1 4 2 

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (45) 2 2 0 

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)  30 27 3 

Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade 
områden (51) 

1 3 0 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 24 11 2 

Vattenverksamhet (53) 5 6 2 

varav Tillsyn av vattenverksamheten (535) 5 6 2 

Miljöfarlig verksamhet (55) 14 13 5 

varav Tillsyn av miljöfarlig verksamhet (555) 14 13 5 

Förorenade områden, efterbehandling (57) 1 0 0 

varav Tillsyn av förorenade områden och miljöriskområden (575) 1 0 0 

Lantbruk och landsbygd (60) 26 11 1 

varav Stöd till jordbruket enligt EG:s förordningar (601) 26 10 1 

Summa 241 176 31 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 9 10 4 
1) Avser ärenden som är beslutade av länsstyrelsen och som överklagats till högre instans under år 2018. 
2) Avser ärenden som avgjorts i högre instans och vars domar/beslut inkommit till Länsstyrelsen under år 2018, oavsett 
vilket år överklagandet skickades in. 
3) Avser ärenden som är ändrade substantiellt (t.ex. ska ändring av angivna tidpunkter ej beaktas) i förhållande till 
Länsstyrelsens beslut.  
4) Ärendeslag 211 Ansökan om kameratillstånd har övergått till Datainspektionen fr.o.m. augusti år 2018. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina 
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Tabell H – Handläggningstider  
H – Ärendeslag med gemensamma mål Mål dagar Utfall % 

VÄS Beskrivning 2016–2018 2018 2017 2016 

202 Anmälan om svenskt medborgarskap 1) 45    

204 Begravningsfrågor 1) 45    

211 Ansökan om kameraövervakning 2, 12) 120 100 91 68 

212 Auktorisation av bevakningsföretag 1) 180    

282 Ansökan om tillstånd enligt 16 § Djurskyddslagen 3) 90 100 100 95 

282 Ansökan om förprövning djurstall 3) 56 100 98 100 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 95,6 92 90 

403 Överklagande av lov, förhandsbesked 4, 5) 150 100 97 94 

403  Överklagande av bygglov för bostäder, dock ej 
fritidsbostäder 4, 6) 

120 100 95  

403 Överklagande av kommuns beslut enligt plan- och 
bygglagen 2) 

180 100 63 82 

505 Överklagade kommunala beslut Miljöbalken m.fl. 
författn 2) 

180 94,9 71 58 

525 Samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken 42 91,1 31 46 

526 Granskning av kommunal strandskyddsdispens 7) 21 94,4 78 69 

551 Prövning miljöfarlig verksamhet 9 kap. Miljöbalken – 
Ansökan om tillstånd (konc) 3, 8) 

180 68,4 60 71 

555 Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 

75 - - - 

562 Prövning av avfall och producentansvar 40 90,6 95 98 

566 Tillsyn av avfall och producentansvar 30 94,1 85 83 

602 Ansökan om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 9, 10) 

 Företagsstöd  180 4 - 0,3 

 Projektstöd  180 29 - 24 

 Miljöinvesteringar  180 50 45 64 

622 Ansökan om stöd från Fiskerifonden 9, 10) 

 Företagsstöd  180 0 0 0 

 Projektstöd  180 0 0 0 

602 Ansökan om utbetalning av stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 10, 11) 

 Företagsstöd  120 53 62 0 

 Projektstöd  120 74 72 72 

 Miljöinvesteringar  120 67 75 75 

622 Ansökan om utbetalning av stöd från Fiskerifonden 10, 11) 

 Företagsstöd  120 0 0 0 

 Projektstöd 120 0 0 0 

623 Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk 30 75 67 55 

623 Ansökan om förordnande som fisketillsynsman 40 100 100 100 
1) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, 
Västernorrlands och Norrbottens län. 
2) Nytt ärendeslag med gemensamma mål från och med år 2016.  
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3) Målet är satt från komplett ansökan. 
4) Uppdrag 3.47 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2018 (uppdrag 3.13 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2017 
vilket hänvisas till i uppdrag 3.48 i regleringsbrev för år 2018).  
5) För år 2016 ingick bygglov 40322 i dessa ärenden, men fr o m 2017 har de urskilts från övriga lov och fått en egen 
uppföljning.  
6) Nytt mål om 120 dagar fr o m år 2017. 
7) Enligt 19 kap 3 b § Miljöbalken. 
8) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, 
Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
9) Handläggningstid, ansökan om stöd: Mätning från att ansökan kom in till Länsstyrelsen fram till att Länsstyrelsen har 
fattat beslut om stöd. Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 
90% av ansökningarna om stöd ska vara beslutade inom 6 månader. 
10) Målet enligt SUSS PoF (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB/Fiskestöden) Hämtas från 
Jordbruksverkets uppföljningsverktyg BLIS. 
11) Handläggningstid, ansökan om utbetalning: Mätning från att ansökan om utbetalning kom in till Länsstyrelsen fram till 
beslut. Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 90% av 
ansökningarna om utbetalning ska vara beslutade inom 4 månader.  
12) Har övergått till Datainspektionen fr.o.m. augusti år 2018. 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  

Kommentar till Tabell H – Handläggningstider  
Överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen (403) och miljöbalken (505) 
Målen i regleringsbrevet uppfylls med god marginal både när det gäller överklagade lov och 
bostäder. Även de mål som inte framgår av tabellen, det vill säga att 75 procent av ärendena 
ska avgöras inom 80 respektive 105 dagar uppfylls med 100 respektive 99 procent. I år nås 
målet även för ärendegruppen som avser övriga överklaganden enligt plan- och bygglagen 
med god marginal. Detsamma gäller för överklaganden av kommunala beslut enligt miljö-
balken. Länsstyrelsen har under flera års tid arbetat för att förbättra handläggningstiderna 
genom att fokusera på handläggningstider och genom att ta bort onödiga moment. Detta 
arbete har nu resulterat i att målen för handläggningstiderna uppfylls. 

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
Från och med 2015 har länsstyrelsen märkt av ett ökat inflöde av anmälningar för samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Detta beror på ett ökat exploateringstryck för bebyggelse, el- 
och fiberkablar med mera och har resulterat i alltför långa handläggningstider fram till år 
2017. Genom att satsa ytterligare en årsarbetskraft på ärendehandläggning har 
handläggningstiderna nu sänkts radikalt. 

Prövning av miljöfarlig verksamhet 
Antalet beslutade ärenden inom uppsatt mål ökade under året. Det totala antalet beslut 
minskade något från 69 stycken 2017 till 61stycken 2018 varav 24 respektive 19 ärenden är 
beslut som gäller ändringstillstånd eller helprövningar, vilket är det underlag som ingår i 
statistiken.  

Prövning (562) och tillsyn (566) av avfallsproducenter 
Antalet beslutade ärenden ökade med 31 respektive 45 procent för VÄS 562 respektive 566 
under 2018 jämfört med 2017. Trots det ökade måluppfyllelsen för VÄS 566, medan mål-
uppfyllelsen är något lägre för VÄS 562.  

Ansökan om stöd 
Landsbygdsprogrammet öppnade för ansökningar om företagsstöd för djurstallar och 
projektstöd för bredband i september 2014 och från 2015 för övriga stödformer. Fiskeri-
fonden öppnade för ansökningar 2015. Länsstyrelsens möjlighet att besluta om ansökan om 
stöd i landsbygdsprogrammet öppnande inte förrän vintern 2015/2016 och för fiskerifonden 
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kunde länsstyrelserna börja ta beslut först efter Jordbruksverkets avropsbeslut i september 
2016. Länsstyrelserna har haft en ackumulerande ärendebalans från programmets start 
vilken nu minskat och rutiner har reviderats av Jordbruksverket för att snabba upp 
hanteringen. Men ju fler äldre ärenden som hanteras ju sämre handläggningstid blir det. 
Detta förklarar den låga måluppfyllelsen. Länsstyrelsen har inte fått några ansökningar om 
stöd inom Havs- och Fiskeriprogrammet under 2018.  

Ansökan om utbetalning 
Gällande utbetalningar av landsbygdsstöd så öppnade möjligheten för kund att söka 
delutbetalning och förskott i april 2016 och slututbetalning i maj 2016. Länsstyrelsens 
möjlighet att besluta om förskott/delutbetalningar öppnade sommaren 2016 och först i 
december 2016 kunde beslut om slututbetalning ske i alla stödformer. Inom Fiske fattar 
Jordbruksverket såväl beslut på länsstyrelsens handlagda ansökningar som utbetalar medel. 
Länsstyrelsen har under året utbetalat 2 ansökningar inom Havs- och Fiskeriprogrammet. 
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Återrapporteringskrav i regleringsbrev 2018  
Här rapporteras de mål och återrapporteringskrav och uppdrag som ska redovisas i 
årsredovisningen i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende läns-
styrelserna, ändringsbeslut 2018-12-18. 

Utan angivet departement 
1.1 Länsstyrelserna ska ha en god informationssäkerhet och verka för att 
informationssäkerhetsarbetet bedrivs enhetligt och samordnat. För frågor om 
informationssäkerhet, med koppling till länsstyrelsernas gemensamma it-verksamhet, ska 
styrning, struktur, prioriteringar och ansvarsfördelning vara tydlig. 

Länsstyrelserna ska på en övergripande nivå redovisa hur informationssäkerhetsarbetet 
fortskrider.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Länsstyrelsernas gemensamma informations- och IT-säkerhet 
Ett enhetligt och samordnat informationssäkerhetsarbete 
Länsstyrelserna etablerade under 2017 ett program för gemensam verksamhetsutveckling 
(PKR). Programmet genomförs under perioden 2018 till 2020. Syftet är att stärka varje 
länsstyrelses förmåga att genomföra sina uppgifter i händelse av samhällsstörningar samt 
inför och under höjd beredskap. Ett av effektmålen är att öka verksamheternas förmåga att 
säkerställa tillgänglighet, konfidentialitet, riktighet och spårbarhet i hanteringen av 
informationen. Programmets insatser under 2018 har haft stort fokus på informations- och 
IT-säkerhet, särskilt vad beträffar styrningen och ansvaret för länsstyrelsernas gemensamma 
verksamhet. 

Länsstyrelserna har i maj 2018 bildat en nationell organisation för det gemensamma arbetet 
med dataskydd, NOD. Verksamheten ska utifrån den nya dataskyddsförordningen till varje 
länsstyrelse ge råd, utbilda, utveckla och övervaka behandlingarna av personuppgifter. 
Utöver detta har landshövdingarna gemensamt beslutat att inrätta en annan gemensam 
funktion med uppgiften att ta fram och förvalta rekommendationer för länsstyrelsernas 
gemensamma informationssäkerhet. Denna verksamhet startar 1 januari 2019 och har sin 
placering i anslutning till NOD. 

Länsstyrelserna har också fastställt vad den gemensamma informationssäkerheten omfattar. 
Den nya funktionens rekommendationer ska avse frågor rörande modeller för klassning av 
information, policy och användarriktlinjer för informationssäkerhet samt riktlinjer för 
systematiskt och riskbaserat arbete med informationssäkerhet. Rekommendationerna är inte 
bindande för den enskilda länsstyrelsen, men ska omhändertas i de egna interna 
föreskrifterna på myndigheten. Den enskilda länsstyrelsen kan ställa högre krav på 
informationssäkerheten om myndighetschefen bedömer att behov för detta finns, om 
åtgärden inte riskerar att påverka andra länsstyrelser negativt. Två centrala arbetsuppgifter 
för den gemensamma funktionen är att stödja och utbilda länsstyrelserna i systematiskt 
informationssäkerhetsarbete och att följa upp länsstyrelsernas samlade efterlevnad av 
rekommendationerna och årligen rapportera resultatet till landshövdingemötet.  

Informationssäkerhet i länsstyrelsernas gemensamma IT-system 
Även styrningen av den gemensamma IT-säkerheten har reglerats under 2018. Läns-
styrelserna har tillsammans förtydligat Länsstyrelsen i Västra Götalands läns ansvar för 
denna. Myndigheten ska, genom IT-avdelningen, ta fram och förvalta riktlinjer och villkor 
för länsstyrelsernas gemensamma IT-säkerhet. Arbetet ska ske i samråd med den nya 
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funktionen för länsstyrelsegemensam informationssäkerhet. Till ansvaret har också 
relevanta befogenheter kopplats för att underlätta arbetet med länsstyrelsernas gemensamma 
IT-säkerhet. Inom ramen för PKR har också flera utvecklingsinsatser startats på IT-
avdelningen för att införa teknik som ska stödja länsstyrelsernas medarbetare avseende 
informationssäkerhet. Parollen är att det ska vara ”lätt att göra rätt”. 

En väsentlig del av länsstyrelsernas stödsystem förvaltas i ett gemensamt förvaltnings-
objekt. Varje förvaltningsobjekt har en utpekad objektägare som ansvarar för att relevanta 
författningar och andra regler omhändertas när systemdelarna konstrueras och förvaltas. 
Under 2018 har länsstyrelserna förtydligat innebörden av detta objektägaransvar. 
Myndighetsledningen för en länsstyrelse som är objektägare till ett förvaltningsobjekt ska 
också se till att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i 
förvaltningen av detta. Berörda länsstyrelser ska också uppfylla de villkor för IT-säkerhet 
som IT-avdelningen utfärdar för konstruktion av IT-system. 

Beskrivning av egna interna insatser 
Länsstyrelsen har fokuserat på interna utbildningsinsatser. Informationssäkerhet ingår i 
myndighetens introduktionsutbildning för nyanställda och i introduktionsutbildning i 
ärendehanteringssystem. Vidare har länsstyrelsen genomfört längre målgruppsanpassade 
utbildningar inom informationssäkerhet för samtliga enheter på myndigheten. Länsstyrelsen 
har påbörjat informationsklassning av geodata med fokus på öppna data som publiceras i 
länsstyrelsens geodatakatalog.  

Länsstyrelsen har infört en regelbunden översyn av behörigheter samt fattat beslut om 
tillgång till och behörigheter i myndighetens egenförvaltade system.  

Informationssäkerhetsarbetet drivs av två informationssäkerhetssamordnare på en halv 
årsarbetskraft. Utöver detta deltar länsstyrelsen i nationellt informationssäkerhetsarbete 
inom förvaltningsobjekt och den nationella organisationen för dataskydd (NOD).  

Länsstyrelsen bedömer att medarbetarnas kunskap om informationssäkerhet har ökat 
väsentligt i och med genomförda utbildningsinsatser under året. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

1.2 Länsstyrelsernas samverkan kring digitaliseringsarbetet ska, i den utsträckning som det är 
ändamålsenligt, bidra till enhetliga och samordnade processer. Samverkan ska ta sin 
utgångspunkt i regeringens mål för digitalisering om en enklare vardag för medborgare och 
företag, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, högre kvalitet och 
effektivitet i verksamheten samt i en för länsstyrelserna gemensam digital strategi. 

Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och göra en övergripande 
bedömning av hur målet för samverkan kring digitalisering har uppfyllts. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Länsstyrelserna gör den övergripande bedömningen att målet för samverkan kring 
digitalisering har uppfyllts. Nedan finns exempel som visar på att enhetlighet och 
samordnade processer gradvis har ökat under året.  

Länsstyrelserna har i samverkan tagit fram en gemensam digital strategi som beslutades av 
landshövdingarna den 8 november. Strategin kommer att utgöra grunden för det fortsatta 
gemensamma digitaliseringsarbetet. Under 2018 har länsstyrelserna bland annat anslutit sig 
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till Mina meddelanden och tagit fram en helt ny extern webbplats för att bättre möta behov 
från medborgare och företag. Under 2018 har åtta nya standardiserade e-tjänster tagits fram, 
däribland e-tjänsten Försäkran enligt lönegarantilagen, som förenklar för medborgaren och 
effektiviserar länsstyrelsernas handläggning. 

Därutöver har länsstyrelserna i ett samarbete med Riksantikvarieämbetet tagit fram ensade 
handläggarprocesser inom området kulturmiljö och utifrån dessa processer utvecklat ett nytt 
handläggningsstöd. Tillsammans med Skogsstyrelsen har länsstyrelserna samarbetat med att 
utveckla en samlad digital tjänst för skogliga ärenden.  

Digitalisering och tillgängliggörande av länsstyrelsernas vattenarkiv är ett pågående projekt 
som genomförs för att förbättra service och tillgänglighet, ensa arbetssätt och tekniska 
lösningar samt säkerställa ett långsiktigt bevarande av material. Det pågående projektet 
kring tillgängliggörandet av öppna data för att underlätta andras innovation har precis gått 
över i en tydligare genomförande fas.  

Länsstyrelserna deltar därutöver i hög grad i flera sektorsmyndigheters uppdrag såsom 
exempelvis Lantmäteriet och samhällsbyggnadsprocessen samt Jordbruksverkets och dess 
utveckling av stödsystem inom landsbygdsområdet.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☒Helt uppfyllt 

1.3 En god förvaltningskultur ska genomsyra länsstyrelsernas verksamhet. Länsstyrelserna 
ska fortsätta arbeta med att bidra till samt höja kunskapen om god förvaltningskultur vid 
länsstyrelserna. Ledarskapets och medarbetskapets betydelse och rollen som statstjänsteman 
ska vara i fokus. 

Länsstyrelserna ska redovisa en översiktlig bedömning av vilka resultat som arbetet har gett. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Myndigheten genomför en introduktionsutbildning kring statlig tjänstemannaroll och 
förvaltningsjuridik tillsammans med myndigheter som har sitt säte i Uppsala. Det är ett 
komplement till vår interna introduktion och ska stärka bilden av vad rollen som stats-
anställd innebär. Alla nyanställda får dessutom genomgå en intern heldagsutbildning i 
förvaltningskunskap där den goda förvaltningskulturen är en viktig del. Under rekryterings-
processen informerar vi om vad bisyssla är och att länsstyrelsen vid eventuell anställning 
kommer att bilägga en anmälan om bisyssla och att frågan om bisysslans tillåtlighet 
kommer att prövas innan anställningen påbörjas. Det har inneburit att någon enstaka person 
valt att ta tillbaka sin ansökan då personen inte velat avveckla en pågående verksamhet.  

Länsstyrelsen har vidare en representant i Statskontorets myndighetsnätverk mot 
korruption. På vårt interna chefsmöte har vi haft dilemmaövningar som vi hämtat från 
Statskontorets webbplats. Syftet är att våra chefer ska bli mer uppmärksamma på olika 
situationer som kan inträffa och vara uppmärksamma på händelser som kan behöva hanteras 
för att säkerställa att vi har en god förvaltningskultur. Inför att den nya förvaltningslagen 
trädde i kraft den 1 juli, utbildade länsstyrelsens jurister all personal och i samband med 
detta lades fokus på den statliga värdegrunden och vikten av en god förvaltningskultur. 
Under året har länsstyrelsens personal även fått utbildning i hantering av personer med 
rättshaveristiskt beteende.  

För att stärka förvaltningskulturen och förbättra bemötandet har länsstyrelsen arbetat med 
ett bemötandeuppdrag som löpande följts upp i ledningsgruppen. Uppdraget har syftat till 
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att ge snabbare svar till enskilda, förkorta handläggningstiderna och öka vår service till dem 
som kontaktar oss via telefon och e-post.  

Under året har länsstyrelsens interna riktlinjer för hantering av jävssituationer uppdateras 
och tydliggjorts. Detta har lett till att personal vid annan länsstyrelse i högre utsträckning 
förordnas med stöd av 25 § länsstyrelseinstruktionen. Även regelverket kring 
representation, som även innehåller information och mutor, förmåner och gåvor, har 
uppdaterats och tydliggjorts under året.  

Det arbete som har gjorts för att stärka den goda förvaltningskulturen har lett till en ökad 
kunskap inom området och ett större intresse för frågorna, vilket har visat sig genom en 
ökning av antalet frågor från medarbetarna till myndighetens jurister. 

För länsstyrelsen är det en utmaning att hålla frågorna levande och löpande se till att 
nyanställda får nödvändig kunskap om de förutsättningar som gäller vid statlig anställning. 
Det bedöms därför, trots insatserna, finnas ett visst utvecklingsbehov inom området. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

1.4 Arbetsmiljön i staten ska vara god. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har 
vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheterna.  

Arbetet med att stärka chefernas arbetsmiljökompetens har fortsatt under året. En utbildning 
i arbetsmiljö och hur ledarskapet påverkar miljön genomfördes under två dagar under 
ledning av vår företagshälsovård. Under året genomfördes även en medarbetarundersökning 
där varje enhet därefter upprättade en handlingsplan. Uppföljning av sjukfrånvaro, flextid, 
övertid och av handlingsplan kring arbetsmiljö har förts in i vår tertialuppföljning och följs 
därmed upp av ledningen två gånger per år. Revidering av olika policydokument och 
instruktioner har påbörjats under året och ett mer strukturerat arbetssätt kring sjukfrånvaro 
har påbörjats. Länsstyrelsens arbete med ett mer nära och coachande ledarskap har lett till 
kraftig minskning av sjukfrånvaro över 60 dagar.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☒Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

1.5 Länsstyrelserna ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i 
Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Den globala agenda för hållbar utveckling som har antagits av världens länder består av 17 
globala mål och 169 delmål. Agendans mål är att till år 2030 bidra till en samhälls-
förändring som leder till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 
Genom att övergripande och tvärsektoriellt arbeta för ekonomisk tillväxt, social välfärd och 
en god miljö bidrar länsstyrelserna löpande till det regionala hållbarhetsarbetet och 
framstegen mot agendans globala mål.  

En samlad bedömning är att länsstyrelsen under 2018 på ett tillfredsställande sätt verkat för 
att i samverkan med andra aktörer nå målen i Agenda 2030 och delvis spridit information 
om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå. Inom informationsarbetet finns 
utvecklingsmöjligheter för myndigheten att arbeta vidare med. 
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Internt arbete 
Under 2018 har en tvärsektoriell arbetsgrupp blivit tillsatt på myndigheten med syfte att 
samordna länsstyrelsens interna och externa arbete med Agenda 2030, ansvara för 
omvärldsbevakning samt vara pådrivande i myndighetens strategiska arbete med agendan. 
För att myndigheten mer strategiskt och aktivt ska kunna verka för att målen i Agenda 2030 
nås, samt sprida information om agendan i länet, gjordes under 2018 bedömningen att 
myndighetens personal behövde höja sin kompetens inom Agenda 2030. Den tvärsektoriella 
arbetsgruppen har ansvarat för att under året genomföra ett antal interna aktiviteter i detta 
syfte. Resultatet av detta arbete är att tolv av myndighetens sexton enheter har genomgått en 
intern basutbildning gällande agendans syfte och innehåll. Sex av myndighetens sexton 
enheter har genomfört en enhetsspecifik workshop med syfte att kartlägga och skapa 
förståelse för enhetens uppdrag och verksamhets kopplingar till måluppfyllelse av de 
globala målen och delmålen i agendan. Målsättningen är att utbildningsarbetet ska fortgå 
under 2019 och att samtliga enheter ska genomgå basutbildning och genomföra en 
workshop. Under vecka 50 anordnades en länsstyrelsegemensam ”agendavecka” med flera 
aktiviteter för att synliggöra de globala hållbarhetsmålen i myndighetens verksamhet, 
exempelvis anordnades kortare föredrag om agendan, en fotoutställning kunde besökas, 
med mera. Utbildningsinsatserna under 2018 bedöms ha bidragit till en ökad kompetens om 
Agenda 2030 inom myndigheten. 

Länsstyrelsens interna agendaarbete kopplat till hållbarhetsmål 5, Jämställdhet, 
intensifierades under 2018 då genomförandet av den interna strategin för jämställdhet 
påbörjats. Som ett extra stöd för att implementera den interna strategin har länsstyrelsen 
tillsatt en särskild arbetsgrupp med en representant från varje enhet på myndigheten.  

Utöver löpande och årligen återkommande verksamhet har länsstyrelsen under 2018 arbetat 
med flera projekt som bidrar till uppfyllelsen av agendans mål. Bland dessa kan nämnas att 
en uppdaterad strategi för det regionala klimat- och energiarbetet tagits fram, samt ett 
åtgärdsprogram inom miljömålsarbetet med fokus på minskad klimatpåverkan. Strategin 
och åtgärdsprogrammet bidrar till måluppfyllelse av främst mål 13, Bekämpa klimat-
förändringen, mål 7, Hållbar energi för alla, mål 11, Hållbara städer och samhällen, samt 
mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. En handlingsplan för grön infrastruktur har 
färdigställts under 2018 vilken främst bidrar till måluppfyllelse för mål 16, Ekosystem och 
biologisk mångfald och mål 14, Hav och marina resurser. Länsstyrelsen lanserade under 
2018 även Ät Uppsala län – en handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrens-
kraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län. Handlingsplanen bidrar främst till uppfyllelse 
av globalt mål 2, Ingen hunger, men även till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion 
och mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald. Ytterligare pågående projekt under 2018 
var arbete med regional vattenförsörjningsplan, som främst bidrar till mål 6, Rent vatten och 
sanitet, och samordning av friluftslivsarbetet i länet som främst bidrar till mål 3, Hälsa och 
välbefinnande. Länsstyrelsen deltar också i ett flerårigt EU projekt, Life IP Rich Water, 
med syfte att förbättra länets vattenkvalitet, vilket bland annat bidrar till mål 14, Hav och 
marina resurser, mål 6, Rent vatten och sanitet samt mål 15, Ekosystem och biologisk 
mångfald.  

Under 2018 har länsstyrelsen verkat inom en rad olika uppdrag för att öka tillgänglighet och 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning, bland annat ett projekt med syfte att öka 
tillgängligheten till naturen. Under 2018 erbjöd länsstyrelsen länets kommuner och Region 
Uppsala att söka bidrag för att genomföra en särskild översyn av respektive organisations 
arbete vad gäller tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 
Detta arbete bidrar främst till uppfyllelse av mål 10, Minskad ojämlikhet.  
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Inom integration har under 2018 en ny regional överenskommelse tagits fram i samverkan 
med berörda aktörer och överenskommelsens övergripande mål konkretiseras i en 
handlingsplan. Aktiviteter i handlingsplanen bidrar bland annat till uppfyllelse av mål 4, 
God utbildning för alla, mål 3, Hälsa och välbefinnande och mål 10, Minskad ojämlikhet. 

Under året har länsstyrelsen arbetat praktiskt med integration inom arbetsmarknadsprojektet 
Naturnära jobb i samarbete med Skogsstyrelsen. Projektets syfte var att få projektdeltagarna 
att ta första steget ut på arbetsmarknaden genom att tillvarata den jobbpotential som finns 
inom de gröna näringarna. Under året har tre arbetslag, företrädelsevis bestående av 
nyanlända kvinnor, varit verksamma i länet, såväl inom förvaltning av skyddad natur som 
inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter. Projektet bidrar till måluppfyllelse av 
bland annat mål 5, Jämställdhet, mål 4, God utbildning för alla, mål 10, Minskad ojämlikhet 
och mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald. 

I årets arbete med regional tillväxt har länsstyrelsen beslutat om en fördelningsnyckel av de 
regionala tillväxtmedlen som möjliggör mer riktade utlysningar av medlen för att främja 
ökad måluppfyllelse av flera globala hållbarhetsmål samtidigt. Under året gjordes utlysning 
för projekt inom integration som tillväxtmotor, där projekt ska planeras och genomföras på 
ett sätt som bidrar till hållbar regional tillväxt och integration med ett särskilt fokus på ett av 
tre prioriterade områden; naturvård, kulturmiljö eller besöksnäring. Fyra regionala tillväxt-
projekt beviljades medel. Projekten bidrar till måluppfyllelse av bland annat mål 4, God 
utbildning för alla, mål 3, hälsa och välbefinnande, mål 5, Jämställdhet, mål 8, Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10, Minskad ojämlikhet, och mål 14, Hav och 
marina resurser. 

Länsstyrelsen har under året utifrån agendans mål 16 fortsatt arbetet för ökad informations-
säkerhet som påbörjades 2017, vilket innebär att skydda information utifrån krav på dess 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 

Externt arbete 
Länsstyrelsen deltar i regionala nätverk med andra länsstyrelser i syfte att utbyta 
erfarenheter, diskutera och stödja varandra i det övergripande och mer strategiska arbetet 
med Agenda 2030. Länsstyrelsen har under året samverkat vid två möten med fokus på 
Agenda 2030 i gruppering med länen i Svealand. I september deltog flera representanter 
från länsstyrelsen på den nationella konferensen om länsstyrelsens roll i Agenda 2030-
arbetet som arrangerades av ansvariga länsråd och den länsstyrelsegemensamma arbets-
gruppen för Agenda 2030.  

Under 2018 har länsstyrelsen vid ett tillfälle bjudit in kommunernas miljöstrategiska 
nätverk i syfte att diskutera samverkan inom länets Agenda 2030-arbete. Tre möten har 
genomförts med Region Uppsala i syfte att diskutera samverkan inom det regionala arbetet 
med Agenda 2030. Länsstyrelsen har vid ett tillfälle deltagit på nätverksträff med ett nytt 
myndighetsnätverk inom Agenda 2030 i Uppsala. Samverkan inom myndighetsnätverket 
syftar till att utbyta erfarenheter och stödja varandra i arbetet med Agenda 2030. 

Länsstyrelsen sammankallar på regional nivå till samverkan inom Agenda 2030 främst 
inom de regionala råden Uppsala läns Miljö- och klimatråd, Råd för social hållbarhet i 
Uppsala län och det Regionala krissamverkansrådet.  

Miljö- och klimatrådet utgör en arena för analys och samsyn kring länets miljöutmaningar. 
Rådets uppgift är att genom dialog, idé- och erfarenhetsutbyte bidra till att konkreta 
åtgärder genomförs för en bättre miljö i länet, vilket främst bidrar till uppfyllande av 
Agenda 2030:s ekologiska dimension. Rådet träffas två gånger per år och under 2018 
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fokuserade rådsmötena på det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och effektiv 
energianvändning samt grön infrastruktur. 

Syftet med Råd för social hållbarhet i Uppsala län är att få en väl fungerande samverkan 
inom social hållbarhet i länet. Rådet sammankallas av länsstyrelsen och består av länets 
kommuner samt 11 andra myndigheter som verkar inom fältet social hållbarhet. Rådet 
träffas tre gånger per år och arbetar utifrån ett antal uppsatta mål inom följande sak-
områden: integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter, ANDT, brottsförebyggande, 
inkluderande arbetsmarknad samt god och jämlik hälsa. Under 2018 antog Rådet två särskilt 
prioriterade samverkansområden för perioden 2019–2021: ”Mäns våld mot kvinnor, 
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål” samt ”Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden”. I 
arbetet med att ta fram de särskilt prioriterade områdena kopplades frågorna ihop med 
länets arbete med Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin. Rådets arbete bidrar 
främst till att uppfylla de globala hållbarhetsmålens sociala dimension och främst inom mål 
3, Hälsa och välbefinnande, mål 4, God utbildning för alla, mål 5, Jämställdhet, mål 10, 
minskad ojämlikhet och mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen. 

Det regionala krissamverkansrådet är en strategisk funktion för information, samråd, 
samverkan och för att skapa nödvändig samordning inom områdena krisberedskap, skydd 
mot olyckor och civilt försvar. Det regionala krissamverkansrådet består av chefer för 
aktörer i länet som ansvarar för samhällsviktiga verksamheter. Rådets arbete bidrar främst 
till uppfyllelsen av agendans mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen. 

För att ytterligare effektivisera arbetet och påskynda måluppfyllelsen föreslår länsstyrelsen 
att målen regionaliseras och att ett system för regional uppföljning av målen utvecklas. I 
avsaknad av regionala mål och en tydlig ansvarsfördelning på regional nivå försvåras 
möjligheterna att följa utvecklingen och att föreslå och genomföra nödvändiga åtgärder. 

En regionalisering av Agenda 2030-målen behöver samordnas med det regionala tillväxt-
arbetet och de regionala utvecklingsstrategier som regionerna i Sverige tar fram. I det 
sammanhanget är det centralt att länsstyrelserna kan ansvara för regionaliseringen, bidra 
med kompletterande mål och perspektiv i arbetet samt samordna arbetet med regionala 
Agenda 2030-mål. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☒Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Finansdepartementet 
1.6 Länsstyrelserna ska redovisa hur de vid upphandlingar som överstigit gällande 
tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som 
följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Länsstyrelsen har hanterat en upphandling under 2018 som överskrider tröskelvärdet och i 
den upphandlingen gjordes bedömningen att kravställan på kollektivavtalsenliga villkor inte 
var behövligt, men det ställdes krav på social hållbarhet samt på åtgärder mot 
diskriminering. Länsstyrelsen har även i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm län 
genomfört upphandlingar över tröskelvärdet, på området omhändertagande av djur, uppdrag 
som övertagits från Polismyndigheten. I dessa upphandlingar ansvarade Stockholms län för 
underlagen och därmed bedömningen av kollektivsavtalsenliga villkor. 
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Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☒Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Justitiedepartementet 
1.8 Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja kommunerna i 
deras utövande av det geografiska områdesansvaret, samt i arbetet med att stärka kopplingen 
mellan de åtgärder som planeras och de åtgärdsbehov som identifierats i kommunernas risk- 
och sårbarhetsanalyser. 

Återrapportering och bedömning av resultat 
Regeringen beslutade i november 2017 att ge Länsstyrelsen i Uppsala län i uppdrag att ta 
fram en vägledning för länsstyrelsernas utövande av sitt geografiska områdesansvar. 
Vägledningen innehåller på en övergripande nivå vad som ingår i länsstyrelsens geografiska 
områdesansvar, länsstyrelsens sammanhållande roll i länet och de strukturer som läns-
styrelsen använder för att utöva sitt geografiska områdesansvar tillsammans med länets 
aktörer, länsstyrelsens arbete med förebyggande och förberedande åtgärder i länet samt 
länsstyrelsens arbete i samband med samhällsstörningar samt återställande och erfarenhets-
hantering. 

Det huvudsakliga arbetet med att stödja kommunerna i deras geografiska områdesansvar 
sker inom krissamverkansnätverket i länet, C-Sam, där aktörer från länets alla kommuner 
samt Region Uppsala, Polismyndigheten, och Försvarsmakten samverkar inom ett antal 
områden. 

Risk- och sårbarhetsanalysen utgör en grund för arbetet med det geografiska områdes-
ansvaret på lokal nivå. Kommunerna ska i sin risk- och sårbarhetsanalys ha identifierat 
samhällsviktig verksamhet inom kommunen för att gemensamt skapa robusthet kring dessa 
verksamheter. För att göra detta krävs samverkan mellan aktörer både inom och utanför den 
kommunala organisationen. Ett djupgående arbete med att identifiera samhällsviktig 
verksamhet på lokal nivå är en del av den nya programperioden inom 2:4 krisberedskap 
eller det sammanhållna projektet som det också kallas. Länsstyrelsen är även samman-
kallande till C-Sams arbetsgrupp för risk- och sårbarhetsanalyser där syftet är att skapa 
forum för samverkan mellan kommuner och regionen samt stödja arbetet med analysen.  

Inför ansökan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för anslag 2:4 kris-
beredskap för åren 2019–2022 involverades kommunerna i arbetet. Länsstyrelsen 
genomförde en behovsanalys med aktörerna. Inom ramen för ett av delprojekten handlar 
arbetet särskilt om geografiskt områdesansvar, men flera av dessa delprojekt kommer att 
stärka kommunernas arbete med utövandet av det geografiska områdesansvaret. Exempel på 
detta är fortsatt implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning och 
säkra kommunikationer.  

Länsstyrelsen stöttar även kommunerna att utöva sitt geografiska områdesansvar genom 
utbildningar och övningar. Genomförda utbildningar under året är stabsarbete och kris-
kommunikation. En av övningarna är också genomförd i syfte att stärka förmågan till 
samverkan och informationsdelning kopplat till civilt försvar.  

Länsstyrelsen följer upp kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar genom 
årliga uppföljningar och uppföljningsbesök. Syftet med uppföljningen är bland annat att 
bedöma om kommunerna uppfyllt sina uppgifter enligt lag och enligt överenskommelserna 
mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om kommunernas arbete med kris-
beredskap och civilt försvar. Under uppföljningarna går kommunen också igenom de 
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åtgärdsbehov som belysts i risk- och sårbarhetsanalysen och formulerats av kommunerna 
som åtgärder i styrdokument. Kommunerna redogör för planerade och genomförda åtgärder 
samt de förändringar som skett i styrdokumenten under åren. 

1.9 Länsstyrelserna ska redovisa användningen av de medel, om 36 000 000 kronor, som 
tillförts myndigheterna 2018 för att förstärka totalförsvaret, mot bakgrund av bl.a. den 
säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. 

Återrapportering  
Länsstyrelsens arbete med civilt försvar under 2018 finns redovisad under återrapportering 
av regleringsbrevsuppdrag 3.12 och 3.13 samt 1.10  

1.10 Länsstyrelserna ska senast den 31 december 2018 krigsplacera den personal som 
behövs för verksamheten under höjd beredskap. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § 
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 
vid höjd beredskap samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd 
beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Länsstyrelsen har krigsplacerat all personal som var tillsvidareanställd per sista augusti. 
Som underlag till detta genomförde länsstyrelsen en disponibilitetskontroll hos rekryterings-
myndigheten. Disponibilitetskontroller kommer att genomföras för nytillkommen personal 
två gånger per år.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☒Helt uppfyllt 

Kulturdepartementet 
Kulturmiljö 

1.11 Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheterna, inom de olika delarna av 
verksamheten, verkar för att uppnå de nationella kulturmiljömålen. Länsstyrelserna ska 
analysera och redovisa utvecklingsmöjligheter för det tvärsektoriella samarbetet vad gäller 
bl.a. värdering av kulturmiljö i olika processer och kulturmiljöperspektivet i miljökvalitetsmålen 
omhändertas. Länsstyrelserna ska särskilt redogöra för hur arbetet med att överbrygga 
eventuella konflikter mellan naturvårdsintressen och kulturmiljöintressen vid hantering av 
småskalig vattenverksamhet utvecklas. Länsstyrelserna ska även redogöra för hur kulturmiljö 
samt plan-, bygg- och bostadsfrågor hanteras samlat inom länsstyrelserna för att stödja 
kommunernas arbete med att tillvarata kulturmiljövärden vid planering och bostadsbyggande.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Länsstyrelsen har samverkat internt i kulturmiljöfrågor under året, till stor del i samband 
med beredning av yttranden över översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner 
och planprogram. Uppsala stad har under de senaste 15–20 åren genomgått och genomgår 
fortsatt en stor omvandling. Även i andra tätorter och kommuner pågår bostadsbyggande, 
bland dessa kan särskilt nämnas Knivsta kommun. Beträffande den byggda kulturmiljön 
inriktar länsstyrelsen arbetet på att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och 
utvecklas, utifrån utpekade värden i riksintresseområden och andra former av skydd.  

Länsstyrelsen har i samråden fortsatt att medverka till att fornlämningar kan bevaras i 
samband med exploateringar. Länsstyrelsen arbetar för en helhetssyn på förvaltningen av 
landskapet, bland annat genom att värna tätorternas kulturmiljöer som representanter för 
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historiska skeenden och landskap. Under året har ett kunskapsunderlag rörande tätortsnära 
kulturmiljöer färdigställts. Kunskapsunderlaget omfattar dataanalyser över samtliga länets 
tätorter där fornlämningskategorier är indelade i antal borttagna respektive antal bevarade 
fornlämningar. Det har gjort det möjligt att verka för att en mångfald av kulturmiljöer 
bevaras och görs tillgängliga i och närheten av länets städer och tätorter. Bevarandet av 
fornlämningar i tätortsnära lägen innebär en ökad tillgänglighet och delaktighet i kulturarvet 
i enlighet med de nationella kulturmiljömålen. 

Inom länsstyrelsens interna vattengrupp diskuteras aktuella ärenden ur olika sakområdens 
infallsvinklar för att i så tidig samverkan som möjligt samordna insatser och överbrygga 
eventuella konflikter mellan natur- och kulturmiljöintressen. Under året har det inte varit 
aktuellt med möten inom samverkansgruppen, men föregående års samverkan har under 
året resulterat i att såväl naturvårds- som kulturmiljöintressen har kunnat tillvaratas i 
samband med utveckling av småskalig vattenverksamhet. Ett exempel är pågående arbete 
med ett omlöp för fisk vid Hargs bruk, Östhammars kommun, där Upplandsstiftelsen 
genom samråd med länsstyrelsen kommer att anpassa utformningen av omlöpet till den 
äldre kulturmiljön.  

Länsstyrelsen har under året medverkat i en workshop inom ramen för länsstyrelsernas 
vattenprojekt LIFE IP Rich Waters. Syftet med workshopen var att diskutera vilken 
information om kulturmiljöer och lagstiftning till skydd för dessa som bör ingå i en 
planerad broschyr till ägare av dammar eller verksamhetsutövare för småskalig vattenkraft. 
Arbetet med broschyren är planerad att genomföras under 2019. 

Länsstyrelsen har under året samverkat internt kring klimatfrågor. En workshop har 
genomförts med syfte att skapa en beredskap för att vid en översvämning som motsvarar 
100-årsflödet kunna skydda kulturhistoriska värden längs Fyrisån, sträckan mellan 
Vattholma och Flottsund. Berörda byggnadsminnen, fornlämningar och kulturhistoriska 
lämningar har diskuterats och en översiktlig gradering utifrån kulturhistoriskt 
värde/sårbarhet och risk för översvämning har genomförts. 

Länsstyrelsen har under året arbetat med en strategi för inrättandet av nya byggnadsminnen 
i länet. Strategin tar sin utgångspunkt i en analys av befintliga byggnadsminnen och har i ett 
antal punkter identifierat på vilka sätt ett önskvärt byggnadsminnesbestånd kan uppnås. 
Länets byggnadsminnen är viktiga för bevarandet av en mångfald av kulturmiljöer och 
utgör samtidigt en källa till förståelse och kunskap om samhällets historiska dimensioner. 
Syftet med strategin är att vidga perspektiven i berättelserna kring byggnadsminnena med 
fokus på nya gruppers tillgång till och delaktighet i kulturmiljön. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

1.12 Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheterna strategiskt verkar för att uppnå de 
nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer samt nationella 
myndigheter. Samspelet och dialogen avseende kommunala och regionala 
kulturmiljöunderlag, handlingsplaner och strategier, inklusive de regionala kulturplanerna och 
de regionala utvecklingsstrategierna, ska särskilt belysas. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Länsstyrelsen har under året bjudit in länets samtliga kommuner till ett seminarium om 
kulturmiljöunderlag i Uppsala län. Programmet vände sig till de kommunala tjänstepersoner 
som i sitt arbete hanterar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Syftet var att 
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stödja kommunernas arbete med att tillvarata kulturmiljövärden i samband med planering 
och byggande. 

Länsstyrelsen deltar i en referensgrupp för framtagande av Uppsala kommuns nya 
kulturmiljöstrategi. 

Länsstyrelsen har fört konstruktiva samtal med Region Uppsala kring utvecklingen av 
länets järnbruk, bland annat med utgångspunkt i gällande kulturplan. Länsstyrelsen har 
vidare, i en särskild arbetsgrupp i stiftelsen Leufsta, bidragit till framtagande av en 
strategisk utvecklingsplan för Lövstabruk. Denna utvecklingsplan har samlat aktörerna i 
Lövstabruk och enat dem kring gemensamma mål.  

Under året har länsstyrelsen inlett ett arbete med att sammanställa befintliga skydd i 
detaljplaner för byggnader och bebyggelseområden i länet. Sammanställningen kommer att 
utgöra ett kunskapsstöd till kommunerna vad gäller hänsynstagande i planering, samt ett 
stöd i länsstyrelsens bedömningar.  

Under 2018 har länsstyrelsen påbörjat arbetet med att ta fram en bok om länets lagskyddade 
byggnadsminnen. Länsstyrelsen har konstaterat att det finns ett behov av information och 
fördjupad kunskap om de lagskyddade byggnadsminnena, men också om länets kultur-
historiska bebyggelsemiljöer i stort. Syftet är att öka förståelsen för dessa bebyggelse-
miljöer och presentera ett kunskapsunderlag som kan användas i arbetet med att bevara, 
använda och utveckla dessa miljöer. Målgruppen är fastighetsägare, förvaltare, tjänstemän 
och politiker i länets kommuner men också en intresserad allmänhet.  

Arbetet med länets byggnadsminnen har präglats av tidiga konstruktiva samråd, varigenom 
tillståndsprövningen väsentligt har förenklats. Åtgärder har bland annat gällt Forsmarks 
bruk, och möten med förvaltare har skett vid flera tillfällen. 

Länsstyrelsen har under 2018 bedrivit ett tätt samarbete med länets olika församlingar och 
pastorat angående det kyrkliga kulturarvet. Länsstyrelsens fortsatta deltagande i Regionala 
samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet innebär bland annat samverkan kring ökad 
förståelse för och kunskapsspridning om det kyrkliga kulturarvet. En av gruppens viktigaste 
uppgifter är att samråda kring användningen och fördelningen av den kyrkoantikvariska 
ersättningen. Länsstyrelsen har i yttrande till Uppsala stift lämnat åsikter på årets 
ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning. Totalt bedömdes 138 ansökningar. Bland 
dessa kan särskilt nämnas den planerade restaureringen av Uppsala domkyrkas tornspiror. 
En central fråga i årets arbete har varit klimatet, dels dess påverkan på det kyrkliga kultur-
arvet dels hur man i förvaltningen av kyrkorna kan arbeta på ett miljömässigt bra sätt. 
Länsstyrelsen deltog under våren i den nationella samrådsgruppens konferens i Visby där 
det kyrkliga kulturarvets potential som resurs för en hållbar samhällsutveckling 
diskuterades. 

Länets församlingar arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor i sina kyrkor. Länsstyrelsen har 
arbetat för att kyrkorummen ska kunna tillgänglighetsanpassas på ett sätt som också tar 
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. När det gäller kyrkor handlar människors 
delaktighet i kulturmiljön även om att skapa utrymme för olika typer av aktiviteter, till 
exempel ungdomsgrupper, kyrkkaffe eller samtalsutrymmen.  

Länsstyrelsen har under året deltagit i Uppsala landsbygdmässa som årligen arrangeras av 
Uppsala kommun. I samband med eventet kan invånarna lyssna på föredrag om 
utvecklingen av Uppsala landsbygd, men också träffa politiker, tjänstemän, föreningar och 
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myndigheter för att ställa frågor. Länsstyrelsen fanns tillgänglig för frågor om forn-
lämningar och bedömningar i relation till nybyggnationer och andra markarbeten på 
landsbygden. Detta gav möjlighet att även lyfta och diskutera betydelsen av fornlämningar 
och kulturmiljövärden. 

Länsstyrelsens särskilda satsning på att hantera konflikter med fornlämningar i samband 
med förläggning av ny fiberkabel utförs i nära samråd med Region Uppsala, berörda 
kommuner och de aktörer som förlägger fiber genom regelbundna möten och en nära 
dialog. 

Genom länsstyrelsen vårdas årligen cirka 50 fornlämningslokaler i Uppsala län. Fornvården 
sker dels i länsstyrelsens egen regi, dels genom ett utvecklat samarbete med andra 
organisationer som Upplandsstiftelsen och flera kommuner. Länsstyrelsen har under året 
inlett ett samarbetsprojekt med Håbo kommun med syfte att få till stånd ett ökat 
engagemang för fornlämningar och andra kulturmiljöer, samt att ta fram en långsiktig 
skötselplan för dessa tillsammans med kommunen. Vård av fornlämningar innebär att 
intressanta besöksvärda platser synliggörs och tillgängliggörs. Informationen på platserna 
bidrar till bildning och tillgänglighet. Den gynnar även besöksnäringen och det rörliga 
friluftslivet och har en positiv inverkan på biologisk mångfald och det biologiska 
kulturarvet. 

Under 2018 har länsstyrelsen beviljat bidragsmedel för en inventering av länets runstenar 
med fokus på skadestatus, tillgänglighet och skyltning. Inventeringen har initierats av 
Upplandsmuseet i samråd med länsstyrelsen. Syftet med inventeringen är att skapa ett 
underlag för vidare kulturmiljövårdande insatser och tillgängliggörande av runstenarna och 
projektet omfattar även kunskapsförmedling till allmänheten. Inventeringen kommer att 
fortgå under 2019.  

Under året har länsstyrelsen deltagit i ett möte för kulturreservatshandläggare från hela 
landet samt representanter från Riksantikvarieämbetet. De årligen återkommande mötena är 
en viktig plattform för dialog och diskussion om förvaltning och upphandling. Bland annat 
diskuterades tillgänglighet, strategier för tillsyn av kulturreservat och det biologiska 
kulturarvet. 

Länsstyrelsen har genom samråd med lokala och kommunala aktörer, samt nationella 
myndigheter fortsatt deltagit i utvecklingen av Gamla Uppsala som besöksmål. Ett nytt 
skyltsystem som avspeglar ny och aktuell kunskap om Gamla Uppsala har placerats ut i 
området under året. Den nedlagda banvallen har gjorts om till ett kommunalt rekreations-
stråk och arbete pågår med att skapa en attraktivare entré till området. 

Länsstyrelsen har under året påbörjat arbetet med en uppdatering av länsstyrelsens regionala 
handlingsprogram för uppdragsarkeologi och arbetet kommer att fortsätta under 2019. 
Handlingsprogrammet har som syfte att formulera inriktning för uppdragsarkeologin i länet 
i relation till de nationella kulturmiljömålen. 

Vid beställningar av arkeologiska undersökningar fokuserar länsstyrelsen fortsatt på att 
ställa tydliga krav på kommunikation, så att människors delaktighet och möjlighet att förstå 
kulturmiljön ökar. Målsättningen är att ny kunskap ska göras förståelig och tillgänglig för 
såväl allmänhet som professionella. Under 2018 har flera stora arkeologiska undersökningar 
genomförts som genererat ny kunskap. Det omfattande projektet med anledning av 
byggandet av en ny järnvägstunnel i Gamla Uppsala har resulterat i en delvis ny bild av 
fornlämningskomplexet. I det arkeologiska uppdraget från länsstyrelsen ingick att skriva en 
populärvetenskaplig bok utifrån resultaten av undersökningarna vilken publicerats under 
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året. Efter beslut från länsstyrelsen har en rapportdel med vetenskapliga artiklar översatts 
till engelska, vilket gör den nya kunskapen mer tillgänglig för icke svensktalande såväl 
nationellt som internationellt. 

Två stora stadsarkeologiska undersökningar har genomförts i Enköping de senaste åren 
inför bostadsbyggande med inslag av handel. Under året har rapportarbetet med resultaten 
från den tidigare undersökningen inom kvarteret Fältskären pågått samtidigt som en 
omfattande undersökning inom kvarteret Traktören genomförts. Båda undersökningarna har 
resulterat i ny kunskap om stadens framväxt och livet i staden under medeltiden. Genom 
länsstyrelsens tidigare kravspecifikationer och beslut har denna nya kunskap förmedlats 
genom flera olika kanaler och på flera olika språk. Genom bland annat visningar i samband 
med undersökningar, sociala medier och mediereportage har resultaten och den nya 
kunskapen gjorts tillgillgänglig för allmänheten. I samband med undersökningarna inom 
kvarteret Traktören har informationen delgetts på flera olika språk och visningar har riktats 
till nyanlända svenskar. Förmedlingsinsatserna har bidragit till människors delaktighet i och 
förståelse för kulturmiljön. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Mänskliga rättigheter 

1.14 Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter 
och icke-diskriminering belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten i enlighet 
med 5 § 5 förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion samt bedöma resultatet av 
detta. Länsstyrelserna ska redovisa samarbetet med andra berörda myndigheter och de 
åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas arbete med ovanstående frågor. De 
åtgärder som har vidtagits för att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete för mänskliga 
rättigheter ska redovisas särskilt av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna ska också 
redovisa hur åtgärderna bidragit till genomförandet av Agenda 2030. 

Återrapportering och bedömning av resultat alternativt måluppfyllelse  
Länsstyrelsen har, som ytterligare ett led i att systematisera och samordna arbetet med de 
mänskliga rättigheterna, inrättat och tillsatt en särskild tjänst med inriktning på mänskliga 
rättigheter. Inrättandet av den aktuella tjänsten har lett till ökad professionalisering och 
kapacitet inom sakområdet. Det förväntas långsiktigt leda till större genomslag för de 
mänskliga rättigheterna och för efterlevnaden av Sveriges internationella konventions-
åtaganden såväl internt på länsstyrelsen som i externt i länet. 

För att arbetet med de mänskliga rättigheterna ska ske samordnat och systematiserat måste 
resultatet av den metodutveckling och det lärande som sker följas upp och spridas. Detta 
framgår bland annat av den nationella strategin för de mänskliga rättigheterna. Som ett led i 
detta arbete har länsstyrelsen deltagit i det länsstyrelsegemensamma nätverket för 
mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen ingår även aktivt i den analysgrupp som har inrättats 
gemensamt av länsstyrelserna nationellt och har där bidragit med att sprida sin kunskap 
inom området. Den länsstyrelsegemensamma samverkan har även bidragit till en ökad 
kunskap om hur länsstyrelsen kan arbeta med de mänskliga rättigheterna såväl internt som 
externt. 

Rådet för social hållbarhet, som leds av landshövdingen, har sammanträtt tre gånger under 
året. Mänskliga rättigheter utgör ett av rådets sju särskilt utpekade sakområden. Vid rådet 
deltar, utöver representation från länsstyrelsen, högre chefer från länets kommuner och 
myndigheter. Det övergripande målet för rådet är att bidra till samordning och samverkan i 
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frågor om social hållbarhet, inklusive mänskliga rättigheter. Rådet för social hållbarhet har 
bidragit till ett mer samordnat och systematiskt arbete med att skydda, respektera och 
uppfylla de mänskliga rättigheterna i länet, särskilt vad gäller rådets två beslutade 
prioriteringar. Dessa två prioriteringar har bidragit till ett ökat fokus på kvinnors rätt till ett 
liv fritt från våld och rättigheter för personer som lever i socioekonomiskt utsatta områden. 

Länsstyrelsen har vidare medverkat i planeringen av MR-dagarna 2020 genom att aktivt 
delta i den arbetsgrupp som har initierats för ändamålet. Arbetsgruppen, som består av 
aktörer från såväl myndigheter som det civila samhället i länet, har bland annat diskuterat 
formerna för den fortsatta samverkan liksom olika förslag på tema för MR-dagarna. Läns-
styrelsen har genom sin medverkan bidragit till att det regionala perspektivet har fått ett 
ökat genomslag i planeringen av MR-dagarna 2020. 

Länsstyrelsens särskilt tillsatta grupp för frågor inom Agenda 2030, har även beaktat 
mänskliga rättigheter. Exempelvis uppmärksammades de mänskliga rättigheterna under 
myndighetens Agenda 2030-vecka som inleddes i samband med den internationella dagen 
för de mänskliga rättigheterna. Även vid ett internt kunskapsspridningsforum på 
myndigheten gavs en grundläggande introduktion till mänskliga rättigheter och ett 
rättighetsbaserat arbetssätt. Länsstyrelsens personal har därigenom fått en kunskapshöjning 
inom det aktuella området. 

Länsstyrelsen bedömer att det arbete som har kunnat inledas under 2018 har skapat en 
mycket god grund för fortsatt regional utveckling inom området och att det finns stor 
potential för fortsatt god samverkan. Hur mänskliga rättigheter och icke-diskriminering har 
belysts, analyserats och beaktats i länsstyrelsens egna verksamhet redovisas vidare i 
återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 5. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Miljö- och energidepartementet 
Det regionala klimatanpassningsarbetet 

1.15 Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser som har genomförts med anledning av 
uppgiften att samordna det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet. Med utgångspunkt 
från de regionala handlingsplanerna för klimatanpassning ska redovisningen omfatta vilka 
insatser som görs på länsstyrelserna och hos kommunerna i länet, vilken effekt 
länsstyrelserna bedömer detta får för länets anpassning till ett förändrat klimat och hur det 
fortsatta arbetet ska bedrivas. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:10 
Klimatanpassning under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Länsstyrelserna samordnar och driver det regionala arbetet med att anpassa samhället till ett 
förändrat klimat. Inom uppdraget samordnar länsstyrelsen berörda aktörer, bildar nätverk 
och sprider kunskap om hur klimatet förändras.  

Regional handlingsplan för klimatanpassning  
Länsstyrelsen har under året fortsatt att utveckla arbetet inom klimatanpassning enligt den 
regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Uppsala län som beslutades 2014. Den 
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regionala handlingsplanen är indelad i fem fokusområden; samhällsbyggnad, kulturmiljö, 
vatten, areella näringar och naturmiljö. Handlingsplanen bidrar bland annat till att lyfta 
klimatanpassningsfrågan i länets kommuner och är vägledande för länsstyrelsens 
klimatanpassningsarbete. Åtgärderna som återfinns i den regionala handlingsplanen är en 
del i arbetet med att minska framtida klimatrelaterade risker.  

Tillsammans med Livsmedelsverket genomförde länsstyrelsen en workshop i början på året 
om klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Workshopen var en del i arbetet med att ta fram 
en regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län. Det är också en av åtgärderna i den 
regionala handlingsplanen för klimatanpassning. I slutet på året genomförde länsstyrelsen 
ytterligare en workshop med tema klimatanpassning och nödvatten kopplat till regionala 
vattenförsörjningsplanen. SMHI presenterade resultatet av deras undersökning avseende hur 
klimatförändringarna kan påverka dricksvattnet i Uppsala län i framtiden.  

En kortversion av SMHI:s klimatanalys för Uppsala län är framtagen för att enklare sprida 
grundläggande information om klimatanpassning i olika forum och till olika målgrupper. 
Materialet finns tillgängligt på länsstyrelsens webbplats.  

Samverkan 
Nationell  
Länsstyrelsen i Uppsala län har under 2018 varit avstigande ordförande i det länsstyrelse-
gemensamma nätverket för klimatanpassningssamordnare. Länsstyrelsen har deltagit i 
planeringen och genomförandet av de tre träffar som det nationella nätverket haft, i 
Sollefteå, Norrköping och Stockholm. Ett av mötena var i Norrköping och genomfördes i 
anslutning till den nordiska klimatanpassningskonferensen som SMHI arrangerade.  

En samverkansutbildning för länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare är genomförd i 
Uppsala. Utbildningen gav mer kunskap i hur samverkan kan genomföras och kommer att 
ge bra stöd i det fortsatta arbetet med implementering av klimatanpassning på olika sätt.  

Deltagarna i det nationella nätverket inom området diskuterar gemensamma frågeställningar 
och behovet av samverkan med sektorsmyndigheter. Nätverket lyfter också goda exempel 
inom olika områden för att ständigt utveckla arbetet och föra det framåt. Under året har ett 
samarbete skett om den nationella strategin samt en uttolkning av den förordning om 
klimatanpassning som träder i kraft 1 januari 2019.  

Länsstyrelsen deltar även i en myndighetsövergripande samverkan i ett forum där de 
myndigheter som har, eller ska, ta fram handlingsplaner träffas. Den nationella samverkan 
bidrar till att tolkning och implementering av klimatanpassning blir likriktad och genomförd 
på samma grunder.  

Myndighetsinternt arbete 
Klimatanpassningssamordnaren har den samordnande funktion som krävs för att hålla 
samman och driva på det interna och externa arbetet med klimatanpassning. Klimat-
anpassning ingår till exempel i den tvärsektoriella grupp som granskar detalj- och översikts-
planer.  

Integrering av klimatanpassning i den risk- och sårbarhetsanalys som länsstyrelsen tar fram 
är ett kontinuerligt arbete. Det är även en åtgärd inom den regionala handlingsplanen. 
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Regionalt arbete  
För att genomföra åtgärder och nå ut med kunskap genomför länsstyrelsen regelbunden 
samverkan med länets kommuner. Det är även en åtgärd inom den regionala handlings-
planen. Under året har den regionala klimatanpassningsgruppen haft ett möte. Nyhetsbrev 
med aktuell information är utskickad till kontakter i kommunerna under december.   

I arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan har samverkan med 
kommunerna skett under året. I arbetet med vattenförsörjningsplanen ingår klimat-
anpassning som en del. Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för länet är också en 
åtgärd i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.  

För att möta de förändringar som sker med klimatet måste det finnas beredskap. I och med 
att klimatanpassning ingår i länets krissamverkansnätverk C-Sam höjs förmågan att 
integrera arbetet med beredskap och risk- och sårbarhetsanalyser mer med klimat-
anpassning. 

Kommunerna i länet arbetar med klimatanpassning på olika sätt. Det är vanligt att arbetet 
inleds med att en ny översiktsplan ska utformas. Ofta ses en koppling till krisberedskap, 
bland annat rörande vattenförsörjning och nödvatten. Under våren kompletterade till 
exempel Uppsala kommun sitt befintliga miljö- och klimatprogram med ett avsnitt om 
klimatanpassning. Länsstyrelsen deltog, tillsammans med andra aktörer, i processen med att 
formulera kompletteringen. Håbo kommun har inlett ett arbete med att integrera klimat-
anpassning i framtagandet av deras vattenförsörjningsplan.  

Kunskapsspridning 
Länsstyrelsen har under året föreläst vid institutionen för kulturgeografi vid Uppsala 
universitet och på institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
Innehållet har omfattat att förklara vad klimatanpassning är och länsstyrelsens planerings-
process i syfte att utbilda och sprida kunskap bland studenter om hur man kan arbeta med 
klimatanpassning i fysisk planering. Länsstyrelsen föreläser återkommande på nämnda 
program/institutioner.  

Agronomstudenter på SLU fick under deras tvärsektoriella projektkurs under hösten i 
uppdrag att se hur framtidens jordbruk kommer att se ut i Uppsala län. Resultatet av 
intervjustudien presenterades i en rapport som belyser lantbrukarnas perspektiv på 
klimatanpassning.  

Under hösten har länsstyrelsen haft en praktikant som uppdaterat den skredkartering för 
länet som togs fram under 2016. Länsstyrelsen arbetar för att tillgängliggöra materialet i det 
nya webb-GIS som kom under slutet av året.  

Länsstyrelsernas nationella nätverk för klimatanpassning beslutade under hösten att delta i 
ett forskningsprojekt med titeln Making sense of adaptation vid SLU. Projektet kommer att 
studera hur arbetet med klimatanpassning genomförs med fokus på kommunikation och 
interaktion. Projektet kommer även att utveckla länsstyrelsernas arbete med klimat-
anpassning genom att länsstyrelserna kontinuerligt deltar och tar del av resultat.  

Klimatanpassning är fortfarande ett relativt nytt område och det är därför viktigt att sprida 
information både om vad det är och vad det handlar om. Att sprida kunskap och medverka i 
forskningsprojekt är viktigt för att utveckla arbetet, öka kännedomen om klimatanpassning 
och i förlängningen leder detta till ett mer robust samhälle. Det är även en åtgärd inom den 
regionala handlingsplanen. 
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Resultat av årets arbete  
Samverkan och samordning har under året skett kontinuerligt i kontakter med kommuner 
och andra aktörer. Det informationsmaterial som tagits fram under året blir ett medel för att 
förankra och sprida kunskap om klimatanpassning.  

Under året har arbetet med relevanta åtgärder i den regionala handlingsplanen för klimat-
anpassning fortsatt. Detta handlar bland annat om deltagande i framtagandet av den 
regionala vattenförsörjningsplanen för Uppsala län samt kontakter med länets båda 
universitet.  

Arbetet med den regionala handlingsplanen för klimatanpassning skapar en plattform för 
arbetet med klimatanpassning. Kunskapen om klimatanpassning sprids både inom 
myndigheten och till länets kommuner. Det ger förutsättningar för att klimatanpassning kan 
integreras i andra projekt som genomförs som förut inte tagit del av vilken påverkan ett 
förändrat klimat kan få på olika verksamhetsområden.  

Länsstyrelsens spridning av frågorna till allmänhet, kommuner och andra aktörer skapar en 
bredare förståelse och en medvetenhet för vilken typ av klimatanpassningsarbete som 
bedrivs på länsstyrelsen och vilka målbilder som arbetet har.  

Det fortsatta arbetet med klimatanpassning kommer att utgå från förordning (2018:1428) 
om myndigheters klimatanpassningsarbete vilken träder i kraft 1 januari 2019. I och med 
förordningen kommer arbetet under 2019 att fokuseras på hur länsstyrelsens verksamhet 
kommer att påverkas av ett förändrat klimat.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Efterbehandling av förorenade områden för bostadsbyggande 

1.16 Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med att identifiera förorenade områden som är 
lämpliga att sanera för byggande av bostäder. Av redovisningen ska särskilt framgå hur 
länsstyrelserna informerat kommunerna och andra aktörer om möjligheterna till bidrag samt en 
uppskattning av när områden är aktuella för bidrag. Arbetet finansieras delvis från anslaget 1:4 
Sanering och återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Länsstyrelsen har under året informerat kommunerna om bidraget för sanering av 
förorenade områden inför bostadsbyggande på olika sätt. Länsstyrelsen har informerat om 
bostadsanslaget på länsstyrelsens bostadskonferens samt vid en handläggarträff för 
kommunernas miljöhandläggare. Länsstyrelsen har haft kontakt med enskilda kommuner 
via e-post och telefon angående specifika objekt som kan bli aktuella för bidraget. 

Av tolv identifierade objekt bedöms inget vara aktuellt för bidrag under 2019. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Naturvård 

1.17 Länsstyrelserna ska redovisa de insatser som gjorts för att samordna och leda det 
regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende naturvård, biologisk 
mångfald, friluftsliv, åtgärdsprogram för hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala 
naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning. Redovisningen ska omfatta hur 
länsstyrelserna, i syfte att minska ärendebalanserna, har arbetat med att slutföra ärenden om 
naturreservat. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull 
natur, anslaget 1:14 Skydd av värdefull natur och anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Grön infrastruktur 
Länsstyrelsen har slutredovisat arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för grön 
infrastruktur. Handlingsplanen har färdigställts under året, och kommer att publiceras under 
2019. 

Friluftsliv 
Särskilda insatser inom området friluftsliv har främst genomförts kopplat till länsstyrelsens 
uppdrag enligt regleringsbrev 2018 3.33. Särskilt fokus under året har legat på attraktiv 
tätortsnära natur. Insatserna har bland annat bestått av en regional tankesmedja med ett 
hundratal deltagare från länets kommuner, föreningar, organisationer och företag. Temat var 
vikten av tillgänglig och attraktiv tätortsnära natur och hur man gör för att uppnå detta.  

Internt har länsstyrelsen tagit fram en skiss på verksamhetsbeskrivning och arbetsfördelning 
inom friluftsområdet för att tydliggöra vilka processer och medarbetare som berörs. 

Länsstyrelsen har under flera år samarbetat med och medfinansierat projektet Folkhälsa i 
natur för alla som drivs av Upplandsstiftelsen och en slutrapport för åren 2016–2018 togs 
fram under året. Inom projektet har en arbetsmetod för att komma ut i naturen tagits fram 
och uteaktiviteter har utvecklats och genomförts. Projektet bidrar till mål om tillgänglighet 
som ingår i flera av miljökvalitetsmålen preciseringar gällande friluftsliv samt till frilufts-
målet tillgänglig natur för alla. Länsstyrelsen deltar även i samarbetet med Naturkartan i 
form av webbplats och app tillsammans med andra länsstyrelser, kommuner och stiftelser. 
Länsstyrelsens genomförda åtgärder och effekter inom friluftsuppdraget redovisas 
utförligare i särskild rapport till Naturvårdsverket enligt regleringsbrevets instruktion. 

Skydd av värdefulla naturområden 
Länsstyrelsen samordnar och leder områdesskyddsarbetet i länet genom att inrätta och 
förvalta statliga naturreservat samt genom löpande dialog med Upplandsstiftelsen och länets 
kommuner angående inrättande av kommunala reservat. Under året har fem kommunala 
naturreservat bildats: Årike Fyris, Kronparken och Hammarskog i Uppsala kommun, Björns 
skärgård i Tierps kommun samt reservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta 
kommun. Länsstyrelsen har beslutat om bildande av sju naturreservat och ett interimistiskt 
förbud. Antalet öppna ärenden har under året minskat från 24 till 19. Av de totalt tolv 
naturreservat som bildats eller ombildats i länet under 2018 räknas två som marina och ett 
ingår i Myrskyddsplan för Sverige. 

Förvaltning av skyddad natur 
Länsstyrelsens arbete med förvaltning av skyddad natur återrapporteras i särskild ordning 
till Naturvårdsverket.  
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Naturnära jobb 
Länsstyrelsen har under året i samarbete med Skogsstyrelsen samordnat åtgärder inom 
arbetsmarknadsprojektet Naturnära jobb. Projektet syftade till att tillvarata den jobb-
potential som finns inom de gröna näringarna. Under året har tre arbetslag varit verksamma 
i länet, såväl inom förvaltning av skyddad natur som inom arbetet med åtgärdsprogram för 
hotade arter.  

Åtgärdsprogram för hotade arter 
Uppsala län berörs av totalt 71 åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), varav 62 terrestra 
och 9 akvatiska. Under 2018 har länsstyrelsen genomfört åtgärder inom 41 av dessa 
åtgärdsprogram, till exempel frihuggning av värdefulla träd, inventering av flodkräfta samt 
övervakning av flertalet insekter och växter, bland annat svartfläckig blåvinge, mnemosyne-
fjäril, finnögontröst och hällebräcka. Tillsammans med Landsbygdsprogrammets stöd för 
kompetensutveckling och rådgivning har ÅGP tagit fram en skötselfilm för kalkbarrskog, 
vilken är en sällsynt och värdefull naturtyp i länet innehållande tre åtgärdsprogram för 
hotade arter: rödlistade fjälltaggsvampar, kalktallskog och violgubbe.  

Under året har ett samarbete inom åtgärdsprogram för hotade arter skett med Skogs-
styrelsens kvinnogrupp inom Naturnära jobb. Arbetsgruppen har utfört inventeringar av 
värdefulla träd, läderbaggar, lindskalbaggar samt slåtterarbeten för att gynna ängsskäre-
plattmal. 

Länsstyrelsen har under året ansvarat för den nationella koordineringen för vitryggig 
hackspett, i detta arbete har bland annat en nationell workshop har utförts tillsammans med 
Sveriges Naturskyddsförening och Skogsstyrelsen med totalt 52 deltagare.  

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 
Länsstyrelsen ansvarar för tilldelningen av projektmedel för lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA). Kommuner och ideella sammanslutningar har under år 2018 drivit 20 LOVA-
projekt i länet, varav 13 stycken startades under året. Syftet med över hälften av projekten 
var strukturkalkning av lerhaltig åkermark, vilket minskar växtnäringsläckaget från jorden. 
Mål med övriga projekt var att minska utsläppen från dagvatten och båtbottenfärger samt att 
sluta kretsloppen för toalettavfall, minska interngödning och ta fram handlingsplan för ett 
avrinningsområde. Projekten bidrar främst till miljömålen Ingen övergödning, Levande 
sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Giftfri miljö. 

Vilt- och rovdjursförvaltning 
Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län har under året genomfört fyra sammanträden. 
Delegationen består under innevarande period (2015–2018) förutom av landstingspolitiker 
av representanter från ett flertal myndigheter och organisationer. Under året har fokus vid 
viltförvaltningsdelegationens sammanträden inriktats på informationsutbyte och diskussion 
mellan länsstyrelsen och de deltagande aktörerna i delegationen.  

Viltförvaltningsdelegationen har även fattat beslut om en regional förvaltningsplan för älg 
och arbetat vidare med en regional förvaltningsplan för skarv. Exempel på frågor som har 
lyfts vid delegationens möten under året är status och populationsutveckling för klövvilt-
stammarna i länet, rovdjursförekomst och rovdjurshändelser i länet och situationen 
avseende vildsvin och skador orsakade av vildsvin i länet.  

Länsstyrelsen har under året arbetat med att justera älgskötselområden efter de älg-
förvaltningsområden som beslutades 2017. 
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Vildsvin orsakar skador i gröda och i trädgårdar på flera håll i länet. Länsstyrelsen har gett 
ett 60-tal tillstånd till skyddsjakt med rörlig belysning för 2018. 76 vildsvin har hittills 
rapporterats från skyddsjakt med stöd av dessa beslut, all återrapportering är ej klar. Även 
andra arter orsakar allvarliga skador och föranleder skyddsjaktsansökningar. Länsstyrelsen 
har beviljat skyddsjakt efter exempelvis dovhjort, bäver, skarv, rådjur och trana som orsakat 
skada. 

Länsstyrelsens arbete med rovdjursinventering och rovdjursbidrag återrapporteras i särskild 
ordning till Naturvårdsverket.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 

1.19 Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Gotlands, Skåne, 
Västra Götalands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska, för de kommuner 
eller områden där det fastställts eller under året kommer att fastställas åtgärdsprogram med 
syfte att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har 
genomförts, vilken effekt åtgärderna bedöms ha haft på halterna samt om 
miljökvalitetsnormerna följs. I de fall EU:s luftkvalitetsdirektiv överträds ska länsstyrelserna 
bedöma hur länge överträdelserna antas bestå. 

Återrapportering  
Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog 2014 ett nytt åtgärdsprogram för att klara 
miljökvalitetsnormer (MKN) för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) för perioden 
2014–2020. I åtgärdsprogrammet beskrivs hur redan vidtagna åtgärder ska vidareutvecklas 
och förbättras samt vilka ytterligare åtgärder som kommer att krävas för att uppnå syftet att 
klara MKN för PM10 och kvävedioxid. 

Uppsala kommun har i sitt åtgärdsprogram föreslagit 31 åtgärder varav de flesta åtgärderna 
är pågående eller genomförda. Tabellen nedan visar effekt och status för åtgärder i Uppsala 
kommuns åtgärdsprogram för luft och är en omarbetad version av den tabell som 
presenteras i Uppsala kommuns Rapportering av åtgärdsprogrammet för luft 2017.  

Åtgärder Effekt1) Status 

 PM10 NO2  
Ren och effektiv trafik 
Utreda förutsättningarna för lägre hastighet inom hela stadskärnan ++  Klart 
Fortsatt dubbdäcksförbud Kungsgatan  +++ ++ Klart 
Bättre information, uppföljning, kontroll och efterlevnad av befintliga föreskrifter 
och förbud, ex miljözon, dubbdäcksförbud och övrig dammbildande verksamhet 

++ ++ Pågående 

Övergång till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade 
transporter – kommunens fordon 

+ + Snarast 

Övergång till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade 
transporter – kollektivtrafiken  

+ +++ Snarast 

Öka arbetet med och utvecklingen av det hållbara resandet  + + Kontinuerligt 
pågående 

Policy och handlingsplan för parkering, inklusive infarts/pendlarparkeringar.  + + Snarast 
Policy och handlingsplan för ökad cykling  + + Klart 
Eco driving-utbildning kontinuerligt för alla busschaufförer samt kommunens 
personal som kör tjänstefordon  

+ + Pågående/ 
snarast 

Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken (tillgänglighet, framkomlighet etc.)  + + Pågående 
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Åtgärder Effekt1) Status 

 PM10 NO2  
Utveckla och tillämpa miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader  + + Snarast 
Förbättrad väghållning 
Dammbindningsmedel på särskilt utsatta vägavsnitt  +++  Pågående/ 

snarast 
Luftjour + + Klart 

Vakuumsugning +++  Pågående 
Ersätta sand med salt eller CMA på särskilt utsatta vägavsnitt  +  Pågående 
Högtryckstvätt med CMA kombinerat med vakuumsug +++  Klart 
Installation av fyra nya väderstationer i staden för att på så sätt förbättra 
informationsunderlaget för vägrenhållningen 

+  Klart 

Förändrad metod för fogning av gatsten (betongkross och permacyd) ++  Klart 
Planering 
Luftkvalitet integreras tidigt och systematiskt i planprocessen  ++ ++ Snarast 
Utveckling av ekosystemtjänster som metod att förbättra luftkvalitet (träd, gröna 
väggar etc.).  

+ + Pågående 

Kommunikation    
Utreda möjligheten att införa digitala informationstavlor i anslutning till 
Kungsgatan som informerar om luftföroreningshalter och att välja annan väg 
om möjligt (vid höga halter av luftföroreningar).  

++ + Ej aktuell 

Kommunicera konsekvenser, hälsa, miljö, ekonomi bl.a. via "luftrapport" i 
dagstidning/radio, via Uppsala kommuns webbplats 

+ + Pågående 

Kommunicera åtgärdsprogrammet via Uppsala kommuns webbplats samt via 
media  

+ + Klart 

Förslag till åtgärder på nationell nivå 
Möjliggörande av dubbdäcksavgift +++ +  
Miljözon för personbilar + ++  
Förstärkt spårkapacitet mellan Stockholm och Uppsala genom t.ex. dubbelspår 
samt tågstopp vid Uppsala södra/Bergsbrunna station.  

+ +  

Om åtgärderna i programmet inte ger önskad effekt 
Tvättad bergkross på särskilt utsatta vägavsnitt  +  Avslutat 
Utreda resvägar i innerstaden samt möjlighet till regleringar  Svårbedömt Svårbedömt Pågår 
Signalprioritering Kungsgatan  + ++ Pågår 
Byta beläggning på särskilt utsatta vägavsnitt  ++ ++  

Värmeslingor Vaksalagatan/Kungsgatan  ++ + Ej aktuellt 
1)Ju fler +tecken desto effektivare åtgärd 

Effekter av åtgärderna på halterna av luftföroreningar och MKN 
Under 2018 klarades till skillnad från år 2017 MKN för PM10, dygnsmedelvärdet 
överskreds 11 av tillåtna 35 dygn. Resultatet innebär en återgång till den tidigare minskande 
trenden där miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) har klarats sedan 2012 både med 
avseende på års- och dygnsmedelvärden. Årsmedelvärdet har i likhet med tidigare år inte 
överskridits.  

Under år 2018 liksom under år 2017 klarades MKN för kvävedioxid med avseende på 
årsmedelvärdet men inte för dygns- och timmedelvärde. Det innebär också ett trendbrott 
mot sjunkande dygns- och timmedelvärden under tidigare år. Dygnsmedelvärdet överskreds 
31 dygn mot tillåtna 7 dygn och timmedelvärdet överskreds 253 timmar mot tillåtna 175.  

En bidragande orsak till att MKN inte klarades under 2017 och 2018 kan vara att Uppsala 
kommun har behövt byta placering av mätstationen. Under perioden februari till april 2017 
genomfördes parallella mätningar vid båda mätstationerna. Det visade sig att mätresultaten 
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på den nya placeringen (Kungsgatan 67) gav betydligt högre uppmätta halter än på den 
tidigare placeringen (Kungsgatan 42). 

Bedömning 
Länsstyrelsens bedömning av hur länge överträdelser av MKN för partiklar och kväve-
dioxid kan antas bestå baseras på resultat från genomförda mätningar, det arbete som 
Uppsala kommun genomfört samt förväntade effekter av de ytterligare åtgärder som 
föreslås i det nya åtgärdsprogrammet.  

Uppsala kommun bedriver ett omfattande arbete för att klara MKN för partiklar och 
kvävedioxid inom Uppsala stad. Många åtgärder har vidtagits och ytterligare åtgärder 
planeras inom det nu antagna åtgärdsprogrammet.  

Halterna av partiklar (PM10) i luften har under flera år underskridit MKN för dygns-
medelvärdet. Årsmedelvädernormen för PM10 har sedan mätningarna startade hela tiden 
legat under MKN.  

Kontinuerlig mätning av halten kvävedioxid infördes 2008 för att förutom årsmedelvärden 
kunna bestämma tim- och dygnsmedelvärden. Resultaten visar att det skett överskridande 
av MKN med avseende på års-, dygn- och timmedelvärden vid flera tillfällen men att 
halterna uppvisar en minskande trend. 

Skillnader i gaturummets utformning vid den nya mätstationen påverkar hur variationer i 
väder- och vindförhållanden inverkar på halterna av kvävedioxid och partiklar. För att förstå 
hur den nya placeringen av mätstationen påverkar möjligheten att klara MKN behöver 
därför mätningar ske under längre tid. 

Det rådande vädret har under vissa år haft stor inverkan på om MKN klarats eller över-
skridits trots de åtgärder som vidtagits. Exempelvis kan en lång och kall vår innebära att 
åtgärder som vägrenhållning inte kan utföras i önskad omfattning vilket leder till ett stort 
antal överskridanden av dygnsmedelvärdet för PM10. På grund av högre utsläpp av kväve-
dioxid och mindre omblandning av luften vid kallare än vid mildare väderförhållanden ökar 
risken för uppkomsten av höga halter av kvävedioxid. Detta innebär ökad risk för fler 
överskridanden av MKN vid en kall och lång vinter och vår.  

Länsstyrelsens bedömning är att trenden av minskande halter, främst av partiklar men också 
av kvävedioxid, trots det senaste årets överskridanden, är ett resultat av de åtgärder som 
Uppsala kommun har vidtagit. Även beaktat lokala variationer i vädret bedöms planerade 
åtgärder ytterligare minska risken för överskridanden av MKN. 

MKN för kvävedioxid bedöms vara svårare att klara än MKN för partiklar. Att uppskatta 
hur lång tid det kommer att ta att stabilt klara MKN är idag inte möjligt men länsstyrelsens 
bedömning är att det bör ske under den period som åtgärdsprogrammet omfattar, alltså 
mellan 2014 och 2020.  

Näringsdepartementet 
1.25 Berörda länsstyrelser ska redovisa inom vilka områden samverkan och gemensam 
finansiering av insatser har skett under året med den aktör som har det regionala 
utvecklingsansvaret i länet. Redovisningen ska även omfatta vilka resultat denna samverkan 
har medfört eller förväntas medföra samt hur den har utvecklats. Redovisningen ska avse det 
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regionala tillväxtarbetet inklusive genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 
2014–2020 och territoriellt samarbete. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Länsstyrelsen och Region Uppsala har ett etablerat samarbete. På högsta ledningsnivå 
(Uppsala läns- och regionråd) möts parterna fyra gånger per år med syfte att samverka och 
utbyta information och erfarenheter. Länsrådet och chefen för länsstyrelsens samhälls-
avdelning är med i den Regionala ledningsgruppen som Region Uppsala har med kommun-
direktörerna. Här kan länsstyrelsen informera/utbyta de uppdrag och frågor inom ansvars-
området. Dessutom är Region Uppsala med i länsstyrelsens olika råd (Rådet för social 
hållbarhet, Rådet för miljö och klimat samt Krissamverkansrådet). Region Uppsala har lagt 
in mycket arbete i samverkan speciellt i Rådet för social hållbarhet.  

STUNS är en stiftelse för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och 
offentliga organisationer i syfte att stödja utvecklingen av företag på nya områden. 
Styrelsen består av ledande företrädare för Uppsala universitet, Sveriges lantbruks-
universitet (SLU), Handelskammaren i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Region 
Uppsala och Uppsala kommun. STUNS är en mötesplats och ett strategiskt diskussions-
forum där lokala och regionala beslutsfattare från alla samhällssektorer kan samlas kring 
nya möjligheter och gemensamma mål. Under året har STUNS utvärderats och ett 
strategiskt arbete har påbörjats. Tanken är att större strategiska frågor som rör länet, som 
ingen enskild aktör ensamt kan arbeta med, ska ingå i STUNS arbete.  

Länsstyrelsen har blivit invald i arbetsutskott och beslutsgrupp för Strukturfonds-
partnerskapet i östra Mellansverige (ÖMS). Eftersom Region Uppsala har en stor roll inte 
minst genom sitt regionala utvecklingsansvar, har länsstyrelsen och regionen etablerat en 
samverkansstruktur, tillsammans med andra aktörer från länet som ingår i partnerskapet. 
Syftet är att kunna samverka, utbyta kunskap och information inom arbetet. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

1.26 Berörda länsstyrelser ska redovisa hur medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 
under utgiftsområde 19 Regional tillväxt har bidragit till att nå målen i den regionala 
utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och, i förekommande fall, de 
territoriella samarbetsprogrammen. I redovisningen ska det framgå hur verksamheten tagit 
hänsyn till de förutsättningar som råder i olika delar av länet samt hur detta har påverkat 
fördelningen av medel inom länet. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Utifrån länets behov har länsstyrelsen under året beslutat om en fördelningsnyckel av de 
regionala tillväxtmedlen. Länsstyrelsen har då också tagit fokus på att fortsättningsvis göra 
mera riktade utlysningar. I år gjordes utlysning för projekt inom integration som tillväxt-
motor, där projekt och aktiviteter i dem ska planeras och genomföras på ett sätt som bidrar 
till hållbar regional tillväxt och integration md ett särskilt fokus på ett av tre prioriterade 
områden: naturvård, kulturmiljö eller besöksnäring. Länsstyrelsen har ett gott samarbete 
och dialog med Region Uppsala och båda parter medfinansierar projekt som ligger inom 
den regionala utvecklingsstrategin. Se även återrapportering av länsstyrelseinstruktion 
3 § 3. 
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Länsstyrelsen ingår också i Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap och inför 
partnerskapsmöten och bedömningar av ansökningar möts ett flertal representanter i länet 
(bland andra Region Uppsala) för diskussion om ansökningarna.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Livsmedelskontroll, djurskydd, foder och animaliska biprodukter samt allmänna veterinära 
frågor 

1.29 Länsstyrelserna ska redovisa en bedömning av måluppfyllelsen för de operativa målen i 
Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan som rör myndigheternas verksamhet inom 
livsmedelskontroll, kontroll av djurskydd, foder, animaliska biprodukter, djursmittskydd samt 
veterinärmedicinska preparat och restsubstanser. Redovisningen ska inkludera en kortfattad 
analys av orsakerna till eventuell utebliven måluppfyllelse och länsstyrelsernas operativa 
förutsättningar att bedriva verksamheten inom dessa områden. Länsstyrelserna ska även 
redovisa arbetet med revisioner av kommunernas livsmedelskontroll. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Livsmedelskontroll 
Länsstyrelsen jobbar inom området utifrån regionala kontrollplaner för kontroll av foder 
och livsmedel i primärproduktionen samt för kommunrevisioner för åren 2017 till 2020. 
Som kontrollmetod har länsstyrelsen använt inspektion av anläggningar samt revision. 
Länsstyrelsen granskar kommunernas livsmedelskontroll genom revision (en grundlig 
granskning av kommunens planering och styrning av livsmedelskontrollen), av 
dokumentation samt genom skugginspektion vid en livsmedelskontroll. Länsstyrelsens 
granskning av livsmedel inom primärproduktionen sker genom riskbaserade kontroller och 
samordnas i möjligaste mån med andra typer av kontroller inom myndighetens ansvars-
områden, till exempel djurskyddskontroller eller tvärvillkorskontroller. Myndigheten kan 
utföra provtagning och analys vid behov eller efter riskbedömning, till exempel vid 
mottagna anmälningar.  

För att säkerställa att myndigheten har den kompetens som krävs för uppdraget använder 
Länsstyrelsen den så kallade kompetensrosen, den metod som gemensamt tagits fram i 28-
nätverket. Kompetensrosen kombineras med en individuell kompetensutvecklingsplan för 
alla medarbetare. I kompetensrosen framgår verksamhetens behov av kompetens, 
medarbetarnas kompetens i förhållande till behovet samt gruppens samlade kompetens. 
Genom kompetensutvecklingsplanen kan myndigheten säkerställa att rätt kompetens finns 
och att behoven av kompetensutveckling tas tillvara och genomförs vid lämplig tidpunkt. I 
samband med rekrytering har särskild vikt lagts vid de kompetensbehov som framkom i 
kartläggningen. 

Länsstyrelsen revideras av de centrala myndigheterna och under 2018 har Jordbruksverket 
reviderat länsstyrelsens kontroll av foder inom primärproduktionen. Revisionen är ännu inte 
färdigsammanställd och avslutad. Sedan den tidigare revisionen år 2015 av länsstyrelsens 
foder- och livsmedelskontroll har myndigheten prioriterat området genom en satsning på 
kompetensförstärkning vid nyrekrytering av handläggare. Myndigheten har därför även 
kommit igång med den riskbaserade kontrollverksamheten av primärproducenter, enligt 
myndighetens upprättade kontrollplan.  

Den regionala kontrollplanen uppdateras årligen i samband med verksamhetsplaneringen. 
Inom primärproduktionskontrollen finns utöver det en detaljerad femårig kontrollplanering 
baserad på Livsmedelsverkets vägledning Klassning av livsmedelsföretag och foderföretag 
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inom primärproduktionen, prioritering och urval av kontrollprojekt. På det sättet säkerställer 
myndigheten att en riskbaserad offentlig kontroll genomförs regelbundet och så ofta som är 
lämpligt samt att kontrollen av primärproducenter utförs med fokus på de största hälso-
riskerna. Planen innefattar kontroller av flera produktionsinriktningar. Samtliga inriktningar 
ska kontrolleras under en femårsperiod. Under året kontrollerade länsstyrelsen anläggningar 
med spannmål, bär på friland, köks- och trädgårdsväxter samt ett packeri. Länsstyrelsen 
konstaterade inga brister vid dessa kontroller.  

Om myndigheten konstaterar brister vid kontrollen ansvarar handläggaren för att vid rätt 
tidpunkt följa upp att producenten har vidtagit lämpliga åtgärder. Vid regelbundna ärende-
avstämningsmöten minst två gånger per år, mellan handläggare och närmsta chef, diskuteras 
handläggning, bedömningar och ställningstaganden i aktuella ärenden. Länsveterinären 
involveras i bedömningarna då det gäller till exempel hygieniska risker eller smittskydds-
aspekter. Arbetsgruppen uppnår samsyn och likriktning genom regelbundna diskussions-
möten då aktuella ärenden, bedömningar och händelser inom alla enhetens ansvarsområden 
kan lyftas. Dessa möten äger rum regelbundet varje vecka.  

Länsstyrelsen har deltagit i nationellt projektet kring mål 12 gällande kontroller av 
anläggningar som torkar spannmål för livsmedelsändamål, som ingår i Sveriges nationella 
kontrollplan för livsmedelskedjan 2018–2021 (NKP). Projektet påbörjades under 2017 men 
avstannade nationellt under 2018. Myndigheten följde utvecklingen av projektet och hade 
beredskap för att återuppta arbetet. Länsstyrelsen har under året haft fortsatt fokus på 
spannmålstorkning och har utfört fyra offentliga kontroller av spannmålsanläggningar. 

Länsstyrelsen har under året genomfört två kommunrevisioner av livsmedelskontrollen med 
inriktning på dricksvatten. Vid bedömning av revisionernas effekt inkluderas även en 
revision som utfördes i slutet av 2017 och vars resultat blev klart 2018. Dricksvatten-
området valdes ut utifrån det nationella effektmålet Säkert dricksvatten som finns i NKP. 
Resultatet från de tre revisionerna av Håbo, Tierp och Enköpings kommuner visade att 
styrningen av dricksvattenkontrollen behövde förbättras i varierande grad och att 
dricksvattenområdet generellt sett hade större förbättringsbehov än övrig livsmedels-
kontroll. De åtgärdsplaner som har inkommit visar att kommunerna tar dricksvattenfrågorna 
på allvar och att de har inlett åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Revisionerna 
gav också bra tillfällen till dialog med ansvariga politiker i nämnder och ansvarig 
förvaltning vilket länsstyrelsen också bedömer vara värdefullt. En sammantagen bedömning 
är att revisionerna har god effekt för att långsiktigt förbättra livsmedelskontrollen i länet och 
i detta fall med särskilt fokus på dricksvatten. 

Länsstyrelsen har anordnat ett länsmöte riktat till kommunernas livsmedelsinspektörer i 
samverkan med Miljösamverkan i Uppsala län. Länsmöten är ett viktigt tillfälle för 
kunskapsutbyte. Miljösamverkan hade också en kick-off för länets miljö- och hälsoskydds-
inspektörer med syfte att praktiskt komma igång med samverkan. 

Kontroll av foder 
Länsstyrelsen har utfört kontroller inom foderområdet enligt den regionala kontrollplanen 
baserat på riskuttag enligt vägledningen Klassning av livsmedelsföretag och foderföretag 
inom primärproduktionen samt utifrån lantbruksföretag uttagna till tvärvillkorskontroller. 
Den regionala kontrollplanen är framtagen utifrån vägledningen för att säkerställa att risk-
baserad offentlig kontroll genomförs regelbundet och så ofta som är lämpligt för att uppnå 
målen i förordning (EG) nr 882/2004. Vad gäller målet Medvetna foderföretagare för god 
hantering av foder har länsstyrelsen genomfört två offentliga kontroller av foder och 
därutöver två kontroller av läkemedelsinblandning i foder under året.  Inga brister har 
konstaterats vid dessa kontroller. Om myndigheten konstaterar brister vid foderkontrollen 
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ansvarar handläggaren för att följa upp att producenten har vidtagit lämpliga åtgärder, i 
samråd med länsveterinär och närmsta chef på samma sätt som vid livsmedelskontroller.  

Djurskyddskontroll 
Länsstyrelsen har gjort fler anmälnings- och normalkontroller vad gäller djurskydd under 
året än tidigare år. Kvoten mellan antalet normalkontroller och antalet anmälningskontroller 
har minskat till strax under indikatorn 1,0 och är för 2018 0,87.  Länsstyrelsen bedömer att 
orsaken till förändringen är att ett ökat antal mottagna anmälningar om bristande djurskydd 
jämfört med föregående år gjort att även antalet anmälningskontroller har ökat. Eftersom 
andelen obefogade anmälningskontroller för året är 27 procent vilket är nära indikatorn 
högst 25 procent, bedömer myndigheten att det ökade antalet anmälningskontroller varit 
relevanta och nödvändiga i hög grad.  

Länsstyrelsen har under året lagt ner ett omfattande arbete på registervård av 
djurskyddskontrollregistret, för att säkerställa att rätt objekt tas ut i riskklassificerings-
systemet SToRK. Detta påverkar uppfyllelsen av målet att länsstyrelsen ska kontrollera 
minst tio procent av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur eller att andelen ska 
öka med minst en procentenhet jämfört med föregående år. Andelen har ökat och årets 
resultat är 4,7 procent jämfört med 2017 års resultat på 4,5 procent. Målet för förprövnings-
ärenden är att handläggningstiden understiger 56 dagar i minst 90 procent av ärendena. 
Länsstyrelsens resultat är att målet nås i 100 procent av förprövningsärendena.  

Länsstyrelsen använder systematiskt informationsmaterial i samband med kontroller och 
andra kontakter med djurhållare. Länsstyrelsen delar regelmässigt ut Jordbruksverkets 
djurslagsspecifika broschyrer vid kontroller samt bilägger dem till informationsbrev till 
länets djurhållare. Länsstyrelsen delar vid kontroller även ut informationsbladet 
Djurskyddskontroll – vad innebär det? där information gällande kontrollens utförande, 
efterarbete, kontaktuppgifter och dylikt framgår. Länsstyrelsen lämnar också som regel en 
skriftlig sammanfattning till djurhållaren i samband med kontrollen. I avvaktan på 
länsstyrelsegemensamt informationsmaterial har Länsstyrelsen i Uppsala län påbörjat ett 
arbete med att ta fram informationsmaterial gällande specifika brister som är vanligt 
förekommande, exempelvis gällande klovård och tandsanering för hund. 

Under året har länsstyrelsen granskat och godkänt tre gårdar för offentlig förevisning av 
djur.  

Måluppfyllelse: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen 

Indikator: Antalet planerade kontroller ska vara minst lika många som antalet anmälnings-
kontroller. Detta mäts som kvoten mellan planerade kontroller och anmälningskontroller. 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Måluppfyllelse: Riskbaserad kontroll 

Indikator: Andel av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur som kontrollerats 
varje år i den planerade kontrollen i varje län. 

☐Ej uppfyllt ☒Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 
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Måluppfyllelse: Service 

Indikator: Förprövningsärenden handläggs inom 56 dagar från komplett ansökan. 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☒Helt uppfyllt 

Måluppfyllelse: Djurhållare 

Indikator: Informationsmaterial används systematiskt i samband med kontroller och andra 
kontakter med djurhållare. 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☒Helt uppfyllt 

Animaliska biprodukter 
Inom området animaliska biprodukter har länsstyrelsen under året huvudsakligen gjort 
rådgivningsinsatser för allmänhet, företag samt internt på länsstyrelsen i samband med 
andra enheters ärendehandläggning.  

Djurhälsopersonal och veterinärmedicinska preparat och restsubstanser 
Under 2018 har länsstyrelsen uppdaterat och reviderat kontrollplanen för kontrollområdet 
djurhälsopersonal, läkemedelsanvändning, hästpass och avelsorganisationer. Tillsynen över 
veterinärers verksamhet följer länsstyrelsens långsiktiga plan i enlighet med Jordbruks-
verkets vägledning, vilken innebär att myndigheten ska bedriva en regelbunden och risk-
baserad kontroll av samtliga i länet kliniskt verksamma veterinärer och djurhälsopersonal.  

Uppsala län är ett län med många veterinärer och annan djurhälsopersonal. Enligt analysen 
som ligger till grund för kontrollplanen finns det 233 kliniskt verksamma veterinärer i länet 
varav minst 129 behandlar livsmedelsproducerande djur.  

I samband med revideringen av kontrollplanen aktualiserades behovet av en uppdatering av 
myndighetens register med uppgifter över djurhälsopersonal i länet. Länsveterinärerna har 
under året deltagit i utbildningstillfällen som Jordbruksverket har anordnat gällande 
användning av registret över djurhälsopersonal som utgör bas för tillsynsplanering på 
länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har under 2018 i huvudsak utövat tillsyn av sex veterinärer genom 
administrativ granskning av rutiner rörande dokumentation och journalföring inom området 
villkorad läkemedelsanvändning. Utifrån inkomna anmälningar har länsstyrelsen påbörjat 
granskning av två kliniskt verksamma veterinärer utöver ovanstående. Myndigheten har 
även granskat hanteringen av läkemedel på gård inom animalieproduktionen på tre gårdar 
varav kontroll av inblandning av läkemedel i foder på två av dessa. Kontrollerna har avsett 
både djurägarens och veterinärens läkemedelshantering. Länsstyrelsen har inte konstaterat 
några brister vid kontrollerna och har sammantaget bedömt att läkemedelsanvändningen på 
dessa gårdar skett på ett korrekt sätt.  

Samordning av inom smittskydd och djurhälsa 
Länsstyrelsen har arbetat med omvärldsbevakning av smittsamma djursjukdomar samt 
övervakat resultaten av inkomna rapporter angående anmälningspliktiga sjukdomar. Under 
2018 har länet haft ett utbrott av fågelinfluensa. Utbrottet rörde en mindre besättning där en 
pensionerad lantbrukare höll drygt hundra fåglar av ett flertal olika arter. Utbrottet 
orsakades av att djurhållaren matat vilda änder vid den byggnad där tama fåglar hölls. 

Utbrottet av fågelinfluensa innebar att myndighetens beredskap och förmåga till samverkan 
med andra myndigheter och organisationer till exempel Statens veterinärmedicinska anstalt 
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(SVA), Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund samt media prövades och visade 
sig fungera på ett tillfredställande sätt. I samband med detta sjukdomsutbrott gjordes en 
översyn av den regionala beredskapsplanen vilket resulterade i bedömningen att 
beredskapsplanen var aktuell och att några förändringar inte behövdes för tillfället.  

För att förhindra smittspridning av zoonotiska sjukdomar som sprids mellan djur och 
människor finns regler om hygienrutiner för verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård 
samt verksamheter där människor och djur har kontakt till exempel 4H-gårdar. För att 
upprätthålla ett gott smittskydd ska varje verksamhet ha en skriftlig hygienplan. Under 2018 
avslutade länsstyrelsen det arbete med kontroller av hygienplaner för länets samtliga 
veterinärkliniker som inleddes året innan. 

Länsstyrelsen har deltagit i ett projekt lett av SVA som syftat till att utveckla sättet att 
kommunicera kunskap om smittämnen och hygien på 4H-gårdar till barn och ungdomar. 
Länsstyrelsen har deltagit under flera år och projektet avslutades under året. Projektet som 
finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bidragit till det 
nationella gemensamma uppdraget att förhindra spridning av zoonotiska sjukdomar. 

Salmonellaprogram hos fjäderfä 
Länsstyrelsen har under året följt upp det obligatoriska salmonellaprogrammet för länets 
fjäderfäbesättningar. Samtliga besättningar har varit negativa avseende salmonella. 

Under året har ett ovanligt stort antal tamkatter drabbats av salmonella. Detta har inte bara 
drabbat Uppsala län utan har även förekommit i flera andra län.  

Hästpass 
Länsstyrelsen har utfört kontroller av hästpass i samband med djurskyddskontroller. Under 
året har ett hundratal hästar omfattats av dessa, varav tre har saknat pass. En importerad häst 
med pass saknade svensk tilläggsregistrering. Myndigheten har uppmanat dessa djurhållare 
att snarast registrera hästarna och se till att de får giltiga pass. Vid uppföljning framkom att 
en av hästarna avlivats och att de andra fått giltiga pass. 

1.30 Länsstyrelserna ska arbeta för fler och bättre djurskyddskontroller. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Länsstyrelsen har ökat antalet utförda normalkontroller och anmälningskontroller jämfört 
med tidigare år.  

Länsstyrelsen har utvecklat rutinerna för att öka effektiviteten gällande handläggning och 
administration av djurskyddskontroller. Till exempel använder myndigheten ett kontrollkort 
som fylls i och lämnas till djurhållaren vid normalkontroller, djurförbudskontroller och 
anmälningskontroller då inga brister konstaterats. Detta har minskat och effektiviserat den 
administrativa hanteringen. Vidare har länsstyrelsen aktivt deltagit i nationella arbets-
grupper och utbildningar gällande att utveckla den mobila djurskyddskontrollen. Målet med 
en kontrollplatta är att kontroller och handläggning ska effektiviseras och bli bättre. 
Projektet har dragits med förseningar men länsstyrelsens utgångsläge är att implementera 
kontrollplattan i djurskyddskontrollen så snart den finns tillgänglig.  

För att verifiera kvaliteten på länsstyrelsens djurskyddskontroller genomförs parallell-
kontroller. Länsstyrelsen har genomfört flera aktiviteter för att likrikta bedömningar och 
utveckla vårt arbetssätt, till exempel genom deltagande i nationella möten för djurskydds-
samordnare, regelbundna samsynsdiskussioner inom länsstyrelsen, samverkansmöten med 
närliggande länsstyrelser samt deltagande i tillgängliga kurser.  
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Under hela året har länsstyrelsen genomfört en brukarundersökning riktat till de lantbrukare 
som tas ut till normalkontroll. Samtliga lantbrukare har efter kontrollen fått möjlighet att 
svara på en enkät gällande djurskyddskontrollens genomförande, djurskyddshandläggarens 
bemötande och information inför kontrollen. Länsstyrelsen har mottagit 27 svar. Det har 
även funnits möjlighet att lämna kommentarer i fritext på enkäten. I de sammanställda 
svaren framgår att de kontrollerade lantbrukarna överlag är mycket nöjda med djurskydds-
kontrollen och uppfattar länsstyrelsens personal som trevliga, kompetenta och med förmåga 
att fokusera på helhet istället för på detaljer.  

Lantbruk och landsbygd 

1.31 Följande likvärdiga målsättningar ska vara vägledande för länsstyrelsernas hantering av 
EU-stöd: 

en effektivisering och förenkling för företag och myndigheter, 

en minskning av de administrativa utgifterna, 

en strävan efter att stöden i så stor utsträckning som möjligt kan betalas ut så tidigt som 
regelverket tillåter, och 

en minskning av andel fel i stödhanteringen. 

Vid genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och 
fiskeriprogrammet ska länsstyrelserna: 

redovisa genomförandet av programmen enligt riktlinjer från Statens jordbruksverk, samt 

redovisa handläggningstider och måluppfyllnad utifrån de mål som satts inom ramen för 
styrnings- och uppföljningssystemet Styr- och uppföljningssystem projekt- och företagsstöd 
respektive styr- och uppföljningssystem jordbrukarstöd. 

Uppdragen om genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och 
fiskeriprogrammet finansieras av medel från anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö 
och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Jordbrukarstöden 
Likvärdiga målsättningar  
För att minska antalet felaktiga ansökningar, vilket i sin tur minskar de administrativa 
kostnaderna och förenklar för företag och myndigheter erbjuder länsstyrelsen hjälp till 
länets lantbrukare när de gör sin samordnade ansökan för jordbruksstöd (SAM-ansökan). 
De sökande kan boka en tid hos länsstyrelsen och får då tillgång till en dator samt hjälp 
rörande stödfrågor och hur man gör sin ansökan i jordbruksverkets datoriserade 
ansökningssystem SAM-Internet. 

Nyhetsbrev och annan övergripande information skickas nu endast digitalt till länets 
sökande. Det gör att flera utskick enkelt kan göras, att informationen snabbare når ut samt 
att kostnaderna för informationsarbetet minskar. Länsstyrelsen deltar aktivt i arbetet inom 
samordningsregionen för att snabbt och effektivt få svar på frågor om regelverk samt för att 
få till en likartad och effektiv hantering av ärenden. 

Prioriteringar 
När år 2018 startade hade länsstyrelsen stora ärendebalanser inom jordbrukarstöd. Den stora 
mängden ej färdighandlagda ärenden utgjordes av slututbetalningar av miljöersättningar och 
stöd till ekologisk produktion från åren 2015–2017. Dessa utbetalningar har inte varit 
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möjliga att färdigställa på grund av att funktionalitet i IT-system eller rutiner saknats. 
Sommarens torka, med ökade kostnader hos lantbruksföretagen, gjorde att kraven ökade på 
länsstyrelsen att avsluta utbetalningarna från tidigare år samt att handlägga årets 
utbetalningar skyndsamt. Följande prioritering rörande vilka ärenden som handlagts har 
gjorts för att få så stor effekt som möjlig. 

1. Delutbetalningar miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och 
kompensationsstöd 2018. 

2. Direktstöd och Kompensationsstöd, slutbetalning 2018. 
3. Åtaganden och slututbetalningar rörande miljöersättningar och ersättningar för 

ekologisk produktion 2015–2018. 

Prioriteringarna syftar till att säkerställa att de stora utbetalningarna når kunderna så tidigt 
som möjligt. Därmed prioriterades utbetalningar av 2018 års stöd högre än de från tidigare 
år men samtidigt är det tydligt att arbetet med de tidigare årens slututbetalningar ska 
slutföras och genomföras löpande. I slutet av 2018 saknas fortfarande viss funktionalitet för 
att länsstyrelserna ska kunna hantera alla typer av slututbetalningar. 

Handläggningstider och måluppfyllnad  
Länsstyrelsen hade vid sista beslutsdatum för att utbetalningen skall nå sökande 2018 
beslutat om slututbetalning av direktstöden för 97 procent av ansökningarna (avslag och 
avvisningar borträknade). Under 2018 har länsstyrelsen sammanlagt fattat beslut om 
utbetalning av 444 miljoner kronor direktstöd, av dessa är 370 miljoner kronor utbetalningar 
för 2018 års ansökningar. Resterande 74 miljoner kronor är utbetalningar för 2017 års 
ansökningar. Enligt Jordbruksverkets datorsystem BLIS beräknas den slutliga utbetalningen 
för direktstöd 2018 bli 376 miljoner. Det hittills utbetalade beloppet på 370 miljoner kronor 
utgör 98 procent av 2018 års direktstöd.  

Handläggningen av miljöersättningarna, kompensationsstödet och ersättningen för 
ekologisk produktion i det nya landsbygdsprogrammet har prioriterats. Vid första 
delutbetalningstillfället fick 84 procent av ansökningarna en delutbetalning. De fåtal 
ärenden som finns kvar i det gamla landsbygdsprogrammet samt ersättningen för 
omställning till ekologisk produktion prioriterades ej inför delutbetalningarna. Läns-
styrelsen har påbörjat arbetet med att handlägga åtaganden och slututbetalningar 2015–2018 
men det arbetet förväntas fortlöpa under längre tid. 

Länsstyrelsens arbete med 2018 års kontroller har fungerat bra. Alla kontroller för areal-
baserade stöd var klara i fält till sista oktober och över 90 procent var avslutade första 
veckan i december. Registerkontrollerna och tvärvillkorskontrollerna slutfördes i fält under 
första halvan av december. Samtliga tvärvillkorskontroller från åren 2015 till och med 2017 
var registrerade och avslutade till den 28 februari. 

För stödår 2015, 2016 och 2017 hade länsstyrelsen totalt 169 tvärvillkorsärenden att 
handlägga under 2018. 130 stycken av dessa handlades klart under 2018. Arbetet försenades 
kraftigt på grund av utdragna svårlösta tekniska problem med handläggningssystem vilket 
resulterade i att resterande handläggning fick prioriteras bort för att hinna med att handlägga 
2018 års direktstödsansökningar. 

Från år 2017 återstod fastställande av markklasser för 38 ansökningar om särskild skötsel 
för betesmarker och slåtterängar. Till den 30 juni 2018 fastställdes markklass för 85 procent 
av de ansökningar som innehöll block som skulle bli klara till detta datum. 73 procent av 
ansökningarna från 2017 kommunicerades senast den 31 oktober och 79 procent var 
kommunicerade till årsskiftet.  
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2018 kom det in 70 ansökningar om åtagande för särskild skötsel på betesmarker och 
slåtterängar. 33 procent av dessa hade fastställda markklasser till 31 oktober 2018 och till 
årsskiftet var markklass fastställd för 80 procent av ansökningarna. 50 procent av 
ansökningarna var skickade på kommunicering vid årsskiftet, varav 23 procent var färdiga 
för beslut. Alla block förutom sex, där markklass behövde fastställas efter fältbesök, var 
besökta 31 oktober 2018. 

Samtliga ansökta åtaganden för restaurering av betesmarker och slåtterängar samt skötsel av 
våtmarker och dammar inkomna 2017 var kommunicerade och beslutade innan 30 juni 
2018. Ansökningar till dessa stöd inkomna 2018 har inte prioriterats av länsstyrelsen, 
jämfört med andra stöd där större summor ska betalas ut. Därför har endast en av de sex 
inkomna ansökningarna om åtagande för restaurering kommunicerats till den 31 december. 
Inga åtaganden för skötsel av våtmarker och dammar inkomna 2018 kommunicerades till 
detta datum.  

Landsbygdsutvecklingsåtgärder 
Likvärdiga målsättningar, handläggningstider och måluppfyllnad 
Länsstyrelsen har under året genomfört handläggning av inkomna ansökningar om stöd och 
ansökningar om utbetalning av EU-stöd på ett korrekt och effektivt sätt. Detta har skett 
genom enhetlig rättstillämpning, instruktioner för handläggning från Jordbruksverket, 
nationella mål samt länets regionala handlingsplan för Landsbygdsprogrammet 2014–2020 
och den nationella handlingsplanen för Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.  

Totalt har det under året inkommit 106 ärenden gällande ansökan om stöd inom 
Landsbygdsprogrammet. Sedan september 2014 har det inkommit 598 ärenden gällande 
ansökan stöd fördelat på 354 ärenden inom företagsstöd, 79 ärenden inom miljö-
investeringar samt 165 ärenden inom projektstöd enligt Jordbruksverkets rapportsystem 
BLIS. Utgående balans den 31 december 2018 för öppna ärenden är 174 ansökningar om 
stöd och 44 ansökningar om utbetalning. Balansen är störst inom företagsstöd för åtgärderna 
Ökad konkurrens inom jordbruk- och trädgårdsnäringen och Förnybar energi. Sedan starten 
av Landsbygdsprogrammet 2014 har det inkommit 290 ärenden gällande ansökan om 
utbetalning.  

Inom Havs- och fiskeriprogrammet har det sedan 2014 inkommit 10 ärenden gällande 
ansökan om stöd men under 2018 kom ingen ansökan om stöd och det finns ingen 
ärendebalans vid årets slut. Antal inkomna ansökningar om utbetalning sedan start är fem 
ärenden varav fyra är utbetalda. 

Beslut om utbetalningarna inom Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeprogrammet 
har under året skett med gott resultat. Totalt har länsstyrelsen fattat beslut om utbetalningar 
för drygt 38 miljoner kronor i landsbygdsstöd under 2018. Handläggningstiden från att 
ansökan om utbetalning inkommit till att beslut om utbetalning fattas sker inom 120 dagar, 
vilket är i linje med det nationella målet. Under året har Jordbruksverket infört förenklingar 
för handläggning av utbetalningsärenden, vilket medfört kortare handläggningstider. 
Handläggning av ansökan om bredbandsutbetalningar skiljer sig dock från övrig 
handläggning genom att det i regel krävs mer insatser. Två bredbandsprojekt har blivit 
slutredovisade under året och trots förseningar i flera av projekten har länsstyrelsen ändå 
beslutat om utbetalning för 27 procent av beviljade bredbandsmedel under året, vilket är 
över det nationella målet på 17 procent.  

Årets torka under sommarmånaderna innebar att omprioriteringar av utbetalningsärenden 
var en nödvändighet för att möta enskilda lantbrukares trängande behov av likvida medel. 
Här påvisades både en hög grad av anpassningsförmåga samt flexibilitet. I och med torkan 
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och arbete med valet 2018 gjordes en fokusering och resursallokering till utbetalnings-
funktionen under oktober månad för att möta en ansträngd ärendebalans. 

Länsstyrelsen har ökat sin kompetens inom statsstödsnätverket för att på ett mer rättssäkert 
sätt handlägga stödärenden genom deltagande i nätverksmöte på Regeringskansliet i syfte 
att lära mer om statsstödsreglerna.  

Länsstyrelsen har under året prioriterat arbetet med att minska den inneliggande balansen av 
ansökningar om stöd, som har upparbetats inom Landsbygdsprogrammet under tidigare år, 
och därmed förkortat handläggningstiden för ärenden inom ansökan om stöd. Länsstyrelsen 
har arbetat med egna uppsatta mål för handläggning av ansökan om stöd. Målet är att få ned 
handläggningstiden till Jordbruksverkets SUSS-LB mål för handläggningstiden av ansökan 
om stöd till sex månader för 90 procent av ärendena och till fyra månader för 90 procent av 
ärendena för ansökan om utbetalning. Länsstyrelsen deltar i rapporteringen av 
handläggningstiden i Uppsala län för ansökan om stöd och ansökan om utbetalning till 
SUSS-LB.  

Överklaganden av ärenden har varit få. Endast två ärenden har överklagats till Förvaltnings-
rätten. Inga återkrav om stöd har uppkommit under året eller finns i upparbetad balans.  

Länsstyrelsen har under året deltagit i en samrådsgrupp med Jordbruksverket för 
framtagande och uppdateringar av handläggningsrutiner till landsbygdsprogrammet.  

En arbetsgrupp, Torka 2018, bildades för att ha en kontinuerlig överblick över områden som 
drabbades hårt av sommarens torra och varma väder. Länsstyrelsen prioriterade drabbade 
sökande med djur vid handläggning av ansökan om stöd och utbetalning. 

Effektiviseringar i handläggningen 
Länsstyrelsen handlägger inom flera olika insatsområden, vilket medför god kännedom om 
hela programmet och medför effektivare handläggning. Länsstyrelsen har arbetat mot 
uppsatta nationella mål och länets regionala handlingsplan för handläggningen om ansökan 
om stöd och utbetalning. Länsstyrelsen har under året kontinuerligt satt upp handläggnings-
mål för att öka fokuseringen på handläggningstiden för ärendena, vilket har medfört att 
effektiviteten i handläggningen ökat samt att inneliggande balans arbetats ned. 
Handläggarna utför handläggningskontroll på varandras ärenden i syfte att minimera fel och 
brister i handläggningen. 

Länsstyrelsens handläggare har kontinuerligt deltagit i Jordbruksverkets utbildningar för 
stödhandläggning via videomöte och i förekommande fall vid fysiska möten, vid workshops 
kring reformarbetet av IT-systemen, samt kring vad som fungerar bra och mindre bra i 
systemen. Länsstyrelsen har tillsammans med Jordbruksverket deltagit i referensgruppen för 
framtagande av rutiner till det digitala handläggarstödet inom Landsbygdsprogrammet samt 
Havs- och fiskeriprogrammet.  

Länsstyrelsen i Uppsala län samverkar internt på myndigheten och med externa bidrags-
givare och myndigheter för att underlätta processen för de sökande vid beredning av 
ärenden och tillståndsgivning som berör ansökningar inom Landsbygdsprogrammet samt 
Havs- och fiskeriprogrammet. Effekten av samarbetet är att dubbelfinansiering av stöd kan 
undvikas. 

Länsstyrelsen är representerad i den nationella LD21-gruppen. Arbetet med att ta fram 
prioriteringar och åtgärdsförslag och följa beslut och utbetalningsläge har varit viktiga 
gemensamma frågor för länsstyrelserna. Att länsstyrelserna agerat gemensamt i så stor 
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utsträckning anses ha varit avgörande för resultatet för året. Arbetet har skett i de 
samverkansforum på olika nivåer där representanter från länsstyrelserna, Jordbruksverket 
och Näringsdepartementet träffas. Särskilt viktiga frågor i år har varit att ha en gemensam 
bild av förutsättningar, behov och prioriteringar. 

Handläggare deltar kontinuerligt i en regional samordningsgrupp inom LD6, för 
länsstyrelserna i Mälarregionen, för att utbyta erfarenheter och information med varandra, 
samt finna samarbetsformer för arbetet med Landsbygdsprogrammet. Under året har 
länsstyrelsen deltagit på två fysiska träffar för regionens handläggare, en hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län och en hos Länsstyrelsen i Uppsala län. Vid träffen i Uppsala deltog en 
representant från Näringsdepartementet och föredrog ramarna för Lantbruksprogrammet 
2021–2027. Det regionala samarbetet kompetensutvecklar handläggarna genom 
information- och kunskapsutbytet mellan varandra.  

Regional handlingsplan och partnerskap för landsbygdsutveckling 
Länsstyrelsen har arbetat utifrån den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet 
och havs- och fiskeprogrammet under året. Länsstyrelsen har också bjudit in länets 
partnerskap för landsbygdsutveckling till tre möten, varav ett var en studieresa med tema 
Landsbygdernas arbetsmarknad med fokus på integration och arbetskraft i framförallt 
jordbruks-, trädgårds- och livsmedelsföretag. Partnerskapet har varit ett viktigt nätverk för 
spridning av annan information exempelvis inom miljömålsarbetet.  

Kompetensutveckling – miljö och klimat 
Deltagande vid interna möten liksom vid externa träffar, seminarier och konferenser har 
skett under året, vilket har bidragit till nya kontakter och utökade nätverk. För att 
marknadsföra aktiviteterna inom kompetensutvecklingen har länsstyrelsen använt flera 
kanaler, och tack vare sociala medier har aktiviteter med kort varsel snabbt fått gehör.  

Länsstyrelsen har även detta år deltagit på Brunnbydagarna och ser att intresset för ämnes-
området är fortsatt högt, med många besökare vid Greppa Näringens monter. Rådgivningen 
och kompetensutvecklingen inom Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap och Ekologisk 
produktion har fortlöpt under 2018. De avtalade rådgivningsföretagen har genomfört 
planerade aktiviteter i form av kurser, studiebesök och fältvandringar. Länsstyrelsen 
bedömer att länets lantbrukare har ökat sin kompetens via dessa aktiviteter och anser att det 
är viktigt att fortsätta och fördjupa samarbetet med rådgivningsföretagen för att nå målen i 
landsbygdsprogrammet. 

I augusti genomförde länsstyrelsen en upphandling för korta rådgivningar inom Greppa 
Näringen, Ekologisk produktion och Ett rikt odlingslandskap med anledning av sommarens 
torka och svåra situation för många lantbrukare. Upphandlingen löper till sista december 
2019 för att ge handlingsutrymme för rådgivningar när det även gäller långsiktiga effekter 
av torkan.  

Fältdagen om agroforestry i juli genomfördes som en demonstrationsaktivitet där deltagarna 
fick se skillnader mellan traditionella och alternativa brukningsmetoder på gårdsnivå. 
Demonstrationen gav besökarna kunskap och förståelse för vikten av att hushålla med 
vatten och näring i ett odlingssystem liksom vad ökad biologisk mångfald i odlings-
landskapet betyder för livsmedelproduktionen. 

Länsstyrelsen har i samarbete med Hushållningssällskapet genomfört två vattendrags-
vandringar, varav en var vid Olandsån. De medverkande från RISE (Research Institutes of 
Sweden) diskuterade tillsammans med deltagare åns vattenstatus.  
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Under hösten anordnade länsstyrelsen en fältdag om kalkbarrskogar. Den filmen om skötsel 
av kalkbarrskogar som länsstyrelsen tog fram under 2017 användes som introduktion för 
dagen.  

Kompetensutveckling – nya jobb livsmedel  
Länsstyrelsen har startat ett informations- och demonstrationsprojekt inom området nya 
jobb livsmedel. Den första aktiviteten bestod av en nätverksträff med temat: Närproducerat 
på menyn och i butikshyllan. I en paneldiskussion diskuterade aktörer från livsmedels-
kedjan hur mer av närproducerade produkter ska kunna säljas till restauranger och 
livsmedelsbutiker. Mötet hade god uppslutning och bidrog till nya kontakter och 
nätverkande mellan deltagarna.  

Företagsstöd  
Inom företagsstödet har söktrycket under året varit högst till åtgärden Ökad konkurrenskraft 
inom jordbruk- och trädgårdsnäringen. Ansökan om stöd för investeringar inom mjölk- och 
köttproduktion av nöt, torkanläggningar för spannmål samt stöd till förnybar energi är de 
vanligaste ansökningarna från jordbruket. Antalet inkomna ansökningar under 2018 har 
dock minskat jämfört med tidigare år. Under året har det inkommit 101 ärenden gällande 
ansökan om företagsstöd varav 48 ärenden i åtgärden ökad konkurrenskraft inom jordbruk- 
och trädgårdsnäringen.  

Inom åtgärden Startstöd finns en balans på 16 ärenden vid årets slut. Perioden att söka 
startstöd efter sin etablering har under 2018 utökats från sex månader till 24 månader. Detta 
innebär sannolikt att antalet inkomna ansökningar blivit fler än de annars skulle ha varit.  

Länsstyrelsen har totalt 18 innestående ansökningar inom åtgärden Nya jobb. Av dessa har 
två ansökningar fått beslut under 2018. Målet om att betala ut stöden så tidigt som möjligt 
bedöms ej vara uppfyllt eftersom en mycket liten andel av innestående ansökningar har 
handlagts till beslut. 

Länsstyrelsen har totalt åtta innestående ansökningar inom åtgärden Förädling, kort 
livsmedelskedja och nya jobb. Av dessa har tre ansökningar fått beslut under 2018. Målet 
om att betala ut stöden så tidigt som möjligt bedöms vara delvis uppfyllt eftersom en relativt 
god andel av innestående ansökningar har handlagts till beslut. 

Inom åtgärden Förnybar energi har söktrycket varit stort och alla medel är beslutade men 
det finns fortfarande innestående ansökningar. Länsstyrelsen ser att det stora intresset för att 
investera i förnybar energi bidragit till ökat internt samarbete, bland annat om svenska 
solcellstödet och Klimatklivet. För att nå potentiella sökande och energisamordnare i 
kommunerna hade länsstyrelsen i december ett informationsmöte med Energikontoret i 
Mälardalen. 

Miljöinvesteringar 
Under året har 16 ansökningar om stöd till miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet 
inkommit. Länsstyrelsen har fattat beslut i 25 ärenden varav 23 bifall. Länsstyrelsen har 
arbetat i en intern beredningsgrupp bestående av specialister inom aktuella sakområden för 
bedömningar och prioritering av inkomna ansökningar som gäller anläggande av våtmarker. 
Ansökningar om stöd till rovdjursavvisande stängsel har hanterats brådskande. Under året 
har länsstyrelsen fortsatt att arbeta enhetsövergripande kring samordningen av miljö-
relaterade stöd. Länsstyrelsens handläggare av miljöinvesteringsstöd, LONA-stöd och 
LOVA-stöd träffas regelbundet för att samordna ansökningar och utbyta erfarenheter. 
Resultatet av det interna samordningsarbetet är en förbättrad upplevelse för externa sökande 
av miljörelaterade stöd, alltså en del av länsstyrelsens bemötandeuppdrag. Genom 
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samordningen kan projektidéer enklare hanteras av rätt handläggare, och fler finansierings-
möjligheter ses över. 

Projektstöd  
Under året har 43 ansökningar om stöd till projektstöd inom landsbygdsprogrammet, 
inklusive bredbandsansökningar, inkommit. Länsstyrelsen har fattat beslut i 45 ärenden 
varav 31 bifall. Under året kom det in ett större antal ansökningar från hembygdsföreningar 
än tidigare vilket ses som en direkt följd av årets arbete med kampanjen ”Utveckla 
hembygdsgård 2020”. 

Bredband 
Länsstyrelsen bedömer att utbyggnaden av bredband i hela länet inte skett i samma takt 
under 2018, som tidigare. Orsaker till detta är framför allt förseningar och uppehåll med 
pågående och planerade projekt för den största aktören vilket har berört i stort sett hela länet 
och främst de hushåll som skrivit avtal men som inte fått en fiberanslutning enligt avtalad 
tid.  

Under året har länsstyrelsen fått in ytterligare en ansökan om bredbandsstöd, gett bifall i ett 
ärende och avslagit ett ärende samt gjort flera ombeslut. Av tilldelade medel på 195,4 
miljoner kronor har länsstyrelsen fram till nu tagit beslut i 17 ärenden vilka omfattar 163,7 
miljoner kronor och det finns medel kvar till de tre ärenden som står i kö.  

Länsstyrelsen har prioriterat besök hos projektägare och gjort fältbesök i pågående 
bredbandsprojekt för att följa upp arbetet. Länsstyrelsen har i ombesluten lagt in villkor om 
delutbetalningar före ett visst datum för att få projektägarna att hålla sina tidsplaner och 
därmed undvika ytterligare förseningar. I oktober gjorde EU-revisionen besök i ett av 
bredbandsprojekten tillsammans med Jordbruksverket och länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har deltagit i Länssamverkan bredband 2.0 (LSB 2.0) tillsammans med övriga 
län, Post- och telestyrelsen och Regeringens Bredbandsforum. Länsstyrelsens kompetens 
inom bredbandsområdet har ökat genom dessa samverkansmöten och genom de nationella 
telefonmöten för diskussion och problemlösning med deltagare från andra län, som 
Jordbruksverket samordnar. 

Länsstyrelsen samarbetar med den regionala bredbandskoordinatorn på Region Uppsala 
genom regelbundna avstämningar inom bredbandsområdet, dels i länets bredbandsgrupp 
och dels i interna möten. Länsstyrelsen bedömer att den samlade kunskapen om bredbands-
utbyggnaden i länet har ökat i och med bättre kartläggningar och analyser av situationen i 
kommunerna. Länsstyrelsen är behjälplig med GIS-underlag vid dessa kartläggningar.  

Länsstyrelsen har fortsatt att utveckla den interna samverkan mellan verksamhetsområden, 
bland annat genom en särskild satsning på fornlämningsfrågor i samband med utbyggnad av 
bredband. Information om länsstyrelsens arbete har bland annat presenterats på möte med 
länets bredbandsgrupp för att informera flera aktörer om hur tillståndsprocessen går till.  

I november anordnade länsstyrelsen ett bredbandsmöte på Uppsala slott tillsammans med 
Region Uppsala, statssekreteraren för digitaliseringsministern samt länets kommun-
styrelsers ordförande. Länsstyrelsen, länets bredbandskoordinator och bredbands-
samordnare från Enköping, Heby och Uppsala kommun presenterade bredbandsläget i länet. 
Mötet lyfte behovet av att alla aktörer behöver kraftsamla för att kunna nå bredbandsmålen.  
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Samarbetsåtgärden 
Länsstyrelsen har sedan programmets öppning mottagit fyra ansökningar för stöd till 
samarbeten inom livsmedelsområdet. Projekten har bidragit till aktiviteter i den handlings-
plan för livsmedel, Ät Uppsala län, som lanserades under 2018 samt till lokala initiativ för 
ökad lokal livsmedelsproduktion och nya arbetstillfällen. 

Handlingsplan livsmedel 
Länsstyrelsen har under 2018 lanserat Ät Uppsala län – en handlingsplan för att bidra till en 
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län. Handlingsplanen är 
framtagen i bred samverkan med LRF Mälardalen, Region Uppsala, Sveriges lantbruks-
universitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala kommun, vilka 
även ingår i styrgruppen. Fokusgruppsträffar och workshops har bidragit till nya kontakter 
mellan primärproducenter, förädlare, handel, kommuner, restauranger, lärosäten och andra 
aktörer. Tack vare arbetet med handlingsplanen finns värdefulla underlag till kommande 
aktiviteter, som i sin tur ska bidra till att nå de livsmedelsrelaterade målen i länets regionala 
utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen har bland annat genomfört en Branschdialog Livsmedel 
tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och deltagit i Smaka på Enköping i samarbete 
med Enköpings kommun, för att marknadsföra handlingsplanen och möta både producenter 
och konsumenter. Länsstyrelsen har tagit emot praktikanter och en arbetsuppgift var 
planering och förberedelser inför länsstyrelsens deltagande vid ”Smaka på Enköping”. 
Resultatet av det arbetet  blev mycket gott och samtliga aktiviteter var mycket uppskattade. 
Länsstyrelsen avser att utveckla samverkan vidare i olika aktiviteter och nätverk under 
genomförandet av handlingsplanen. 

Fiske 
Under året har ingen ansökning om stöd inom Havs- och fiskeriprogrammet inkommit. 
Totalt sedan programstarten har tio ansökningar om stöd inkommit till länsstyrelsen. Två av 
dessa har fått avslag på grund av brist på medel i åtgärden beredning av fisk- och 
vattenbruksprodukter. Samtliga ansökningar om företagsstöd är sökta inom åtgärderna 
beredning av fisk- och vattenvårdsprodukter samt åtgärderna miljöinvesteringar i vattenbruk 
och produktiva investeringar i vattenbruk.  

Kommunikation 
Länsstyrelsen har under året informerat presumtiva stödsökande om regler och villkor för 
de olika åtgärderna samt om möjligheten att söka stöd inom de två olika programmen. 
Information har skett via nyhetsbrev, Facebooksida, webbplats, intervjuer i lokalradion och 
lokal-TV, tidningar, telefonsamtal samt e-post. Länsstyrelsen har publicerat tre nummer av 
det digitala nyhetsbrevet Landsbygd Uppsala län, som har gått ut till cirka 1 800 
prenumeranter och varje brev har lästs av cirka 800 personer. Länsstyrelsens Facebooksida 
Landsbygd Uppsala län har ökat antal följare med 13 procent under året.  

Under året har länsstyrelsen genomfört fyra träffar inom informationsprojektet ”Vision till 
verkstad” i syfte att få in fler ansökningar inom åtgärder där det finns en stor andel av 
budgeten kvar och att ge deltagarna tid för frågor och kännedom om hur e-tjänsten fungerar. 
Länsstyrelsen nådde målet med aktiviteten genom att fler ansökningar kom in, och i och 
med det nåddes högre måluppfyllelse av landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen nådde även 
ut med enkel och sammansatt information till den stödsökande, som ett led i det viktiga 
arbetet med bemötandeuppdraget. 

Under 2018 slutförde länsstyrelsen kampanjen ”Utveckla hembygdsgård 2020”, som 
lanserades i december 2017, med att genomföra fem träffar för hembygdsföreningar som 
totalt nådde ut till över 60 medlemmar från 15 olika föreningar. Även här blev resultaten en 
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högre måluppfyllelse, då det kom in åtta ansökningar som går att koppla till informations-
kampanjen, samt att budgeten för stödet i landsbygdsprogrammet blev uppbokad. 
Kampanjen spreds även på Jordbruksverkets nationella träff för handläggare inom 
landsbygdsprogrammet, som ett positivt exempel på arbete med landsbygdsprogrammets 
måluppfyllelse. 

Samverkan med andra aktörer 
Under året har länsstyrelsen medverkat på ett flertal möten om service i länet. Detta knyter 
an till länsstyrelsens arbete med uppfyllandet av landsbygdsprogrammet, men även till 
uppdragen om grundläggande betaltjänster och till det regionala serviceprogrammet. Läns-
styrelsen har samverkat med bland annat Region Uppsala, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 
Uppsala kommun, Heby kommun, Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling (ULLU), och 
Coompanion. Länsstyrelsen har också medverkat på Uppsala kommuns landsbygdsmässa 
och informerat om betaltjänstuppdraget, deltagit i Heby kommuns träff för lanthandlare, 
samt medverkat på två träffar med lanthandlare/servicepunkter i Uppsala kommun. Genom 
att samverka med externa aktörer har länsstyrelsen fått en större spridning av sitt arbete och 
sina uppdrag, samt bidragit till måluppfyllelse av landsbygdsprogrammet.  

Under året har länsstyrelsen haft fem möten med tre Leader-kontor, tre med ULLU och ett 
vardera med Leader Mälardalen och Leader Nedre Dalälven. Mötena har resulterat i en 
bättre samverkan mellan våra organisationer. Under året har ett antal projektidéer skickats 
vidare mellan organisationerna om det har gynnat den stödsökande.  

Grundläggande betaltjänster  
Under året har länsstyrelsen arbetat med bevakningsarbetet för grundläggande betaltjänster. 
Länsstyrelsen har varit i kontakt med privatpersoner, företag och föreningar samt 
kommunala och statliga tjänstemän för att bedöma hur tillgången till grundläggande betal-
tjänster har förändrats sedan föregående år. Resultatet samlades i en regional bevaknings-
rapport, som i sin tur ingick som en del av länsstyrelsernas samlade bevakningsrapport som 
överlämnades till Näringsdepartementet i december 2018. Genom bevakningsarbetet har 
länsstyrelsen etablerat kontakt med olika intressegrupper och organisationer, och informerat 
om hur länsstyrelsen arbetar med frågan. Effekten av detta är en bra underlagsgrund för 
vidare planering av projekt som ska genomföras under 2019 kopplat till uppdraget med 
grundläggande betaltjänster. 

Bygdemedel 
Länsstyrelsen har under året genomfört en utlysning om bygdemedel samt beviljat två 
ansökningar.  

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 
Arbetet med jordbrukarstöden har fungerat bra och länsstyrelsen nådde utbetalningsmålen 
för 2018 gällande delutbetalningar av miljöersättningar, ekologisk produktion och 
kompensationsstödet samt slututbetalningar av direktstöden.  

Likaså har måluppfyllelse för stöd för landsbygdsåtgärder, genom Landsbygdsprogrammet 
och Havs- och fiskeriprogrammet, varit god även om måluppfyllelse inte nås för ansökan 
om stöd. Insatser för att minska inneliggande balansen av ansökningar har gjorts vilket 
bidragit till förkortade handläggningstider. 

Länsstyrelserna har gemensamt varit delaktiga i arbetet med uppföljning inom SUSS-JBR 
och SUSS-LB, dels att ta fram målsättningar och dels att följa upp och göra åtgärder för att 
nå målen. 
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Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Ersättning för viltskador 

1.36 Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för ersättning 
för skada på fisk och fiskeredskap av länsstyrelsen till Havs- och vattenmyndigheten, enligt 11 
d § viltskadeförordningen (2001:724) genom ändring SFS 2017:920, statsstödslagen lagen 
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen 
(2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 

Återrapportering  
Länsstyrelsen tilldelades 516 710 kronor i bidrag för skador orsakade av säl. Länsstyrelsen 
rekvirerade hela beloppet och samtliga medel har betalats ut. Medlen fördelades på sexton 
registrerade yrkesfiskare längs kusten. Storleken på ersättningen baserades på värdet av 
yrkesfiskarnas bruttoinfiskning och varierade mellan 10 819 och 72 000 kronor. 

1.37 Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för att 
förebygga skada av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och 
fiskeredskap, till Naturvårdsverket för myndighetens årliga rapportering av statligt stöd till 
Europeiska kommissionen enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens 
statsstödsregler. Länsstyrelserna ska vidare redovisa sin uppföljning av det årliga stöd av 
mindre betydelse som lämnas av länsstyrelserna enligt förordningen (2017:1254). 

Återrapportering  
Länsstyrelsen har följt upp utbetalat stöd med fotodokumentation. 

Justitiedepartementet (uppdrag) 
Civilt försvar (tillsammans med Försvarsdepartementet)  
Program för kontinuitet och resiliens 
Länsstyrelsen i Uppsala län leder sedan 2017 ett länsstyrelsegemensamt treårigt 
utvecklingsprogram (PKR) med syfte att under perioden 2018–2020 öka krisberedskaps-
förmågan i varje länsstyrelses linjeverksamhet. Arbetet fokuserar på harmonisering av den 
verksamhet som är gemensam för alla länsstyrelser. Resultatet av arbetet stärker 
länsstyrelsernas nationella samordning. 

Programmet ökar beredskapsförmågorna både inom länsstyrelsernas operativa verksamhet 
och inom det tekniska stöd som behövs för genomförandet. Dessa utgörs av dataskydd, 
gemensam informationssäkerhet, signal- och säkerhetsskydd samt förvaltning av förmåge-
höjande tekniskt stöd.  

Inom ramen för programmet har under 2018 en flera förmågehöjande insatser etablerats. 
Resultaten av dessa bedömer länsstyrelsen vara nödvändiga för att varje länsstyrelse ska 
kunna fullgöra sin uppgift som regional totalförsvarsmyndighet. 

En del av förmågeökningen är införandet av länsstyrelsegemensamma funktioner som stöd 
till likriktningen av länsstyrelsernas verksamhet inom beredskapsverksamheten. Sådana 
funktioner under 2018 etablerats för områdena dataskydd och informationssäkerhet. Arbetet 
att införa motsvarande för säkerhetsskydd och signalskydd är påbörjat inom ramen för 
projekt finansierade av MSB. Ansatsen med att införa nationellt gemensamma funktioner 
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bedöms förkorta införandetiden och reducera framtida kostnader för vidmakthållande, 
jämfört med att varje länsstyrelse var för sig ska genomföra detta arbete. 

Gemensam funktion för informationssäkerhet 
Utvecklingsarbetet har under 2018 haft ett kraftigt fokus på säker informationshantering, 
både vad avser lagring och spridning. Detta område har bedömts vara eftersatt i flera 
väsentliga delar. Länsstyrelserna avser att via programmet höja förmågan avseende 
informationshanteringen inom den ordinarie linjeverksamheten på respektive länsstyrelse. 
Förutom att utveckla rutinerna har också arbetet med att utveckla tekniska lösningar som 
ska ”göra det lätt att göra rätt” startats.  

Under året har en länsstyrelsegemensam funktion för informationssäkerhet inrättats. Den är 
placerad i anslutning till den nationella organisationen för dataskydd (NOD) och startar sin 
verksamhet från 1 januari 2019. Funktionen har som uppgift att ta fram och förvalta 
rekommendationer för bland annat en modell för klassning av information, 
informationssäkerhetspolicy, användarriktlinjer för informationssäkerhet samt systematiskt 
och riskbaserat arbete med informationssäkerhet. 

Signal- och säkerhetsskydd 
Förmågan att hantera hemlig information är avgörande för att varje länsstyrelse ska kunna 
kommunicera med de militära staberna under uppbyggnaden av det civila försvaret. God 
informationssäkerhet är också en nödvändig förutsättning för att varje länsstyrelse i 
händelse av fredstida kris eller höjd beredskap ska kunna tillhandahålla en trovärdig 
regional lägesbild samt att kunna förmedla korrekt information till allmänheten. 

En annan av utvecklingsinsatserna inom programmet avser länsstyrelsens ansvar för en 
regional signalskyddsorganisation. Den genomförs under perioden 2018–2020 och omfattar 
bland annat teknisk utrustning för bearbetning av information, utbildning av användare 
inom länen samt säkerställande av säkerhetsskyddsfrågor. Utöver detta består insatsen i att 
säkerställa den framtida förvaltningen av signalskyddsverksamheten.  

Under året har en pilotverksamhet blivit genomförd på tre länsstyrelser för att testa ett 
koncept för teknisk överföring och hantering av hemliga handlingar.  

Teknisk driftmiljö 
Via programmet införs också förmågeökningar i länsstyrelsernas gemensamma tekniska 
miljö. IT-stödet är en länsstyrelsegemensam resurs som tillhandahålls av värdmyndigheten 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Under året har arbetet med att införa säkerhetshöjande 
tekniska lösningar inletts. Dessa är nödvändiga förutsättningar för det övriga arbetet med att 
utveckla totalförsvarsförmågorna. Stora delar av denna teknikutveckling ingår i ett 
utvecklingsprojekt finansierat av MSB. 

3.12. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder för att stödja kommunerna med att 
påbörja beredskapsplaneringen för civilt försvar. Återrapporteringen ska utgöra del av den 
redovisning som länsstyrelserna ska göra i enlighet med regeringens beslut den 10 december 
2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK). 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Länsstyrelsen har under året genomfört ett antal aktiviteter riktade mot länets kommuner, 
region och andra aktörer som rör området beredskapsplanering för civilt försvar. Exempel 
på detta är ett antal utbildnings- och övningstillfällen som inkluderat frågor om civilt 
försvar. Bland annat har länsstyrelsen arrangerat och genomfört utbildning inom stabs- och 
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ledningsmetodik och en regional övning på temat civilt försvar som baserades på innehållet 
i den nationella övningen SAMÖ 2018.  

Länsstyrelsen har arrangerat ett antal föreläsningar i ämnen som totalförsvarsplanering, 
hybridkrig, gråzonsproblematik och befolkningsskydd riktade till länets aktörer, flera av 
dessa i samband med den årliga krisberedskaps- och totalförsvarskonferensen i länet.  

3.13. Länsstyrelserna ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden: 

planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska 
förnödenheter, egendom och tjänster, 

stärkta arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de 
höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap, 

planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats, 

översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar för totalförsvaret 
samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde, och 

ett utvecklat samarbete med näringslivet. 

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska utgöra del av den redovisning som 
länsstyrelserna ska lämna enligt det ovan nämnda regeringsbeslutet.  

Återrapportering och bedömning av resultat  
Länsstyrelserna som hör till Försvarsmaktens Mellersta Militärregion (MR M) har 
tillsammans med den regionala staben tagit fram en högre regional grundsyn med målbild 
och inriktning för civil–militär samordning i totalförsvarsarbetet. Grundsynen fastställdes 
under april 2018 och det gemensamma arbetet med implementering har därefter kommit 
igång. I maj arrangerade MR M och länsstyrelserna inom MR M gemensamt en 
totalförsvarsdag med berörda läns kommuner som primär målgrupp.  

Länsstyrelsen har efter förfrågan från MR M tagit fram och redovisat underlag som på olika 
sätt kan stödja Försvarsmaktens planering. Länsstyrelsen har även tagit fram och redovisat 
underlag till grund för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Försvars-
maktens gemensamma arbete med totalförsvar på nationell nivå. Länsstyrelsen har även 
bidragit med underlag till andra myndigheters beredskapsplanering.  

Länsstyrelsen har under året krigsplacerat sin personal. Arbetet med att analysera 
bemanningsbehoven för länsstyrelsens olika funktioner under höjd beredskap är påbörjad. 
Länsstyrelsen har stärkt sin roll som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. 
Informationsutbytet inom den kontaktgrupp för länets statliga myndigheter inom området 
beredskapsplanering som länsstyrelsen etablerade under 2017 har fortsatt. Länsstyrelsen har 
under året även genomfört ett möte med representanter för länets näringsliv för att 
identifiera lämpliga arbetsformer mellan privat och offentlig sektor i frågor som rör civilt 
försvar.  

Länsstyrelserna etablerade under 2017 ett nationellt nätverk för handläggare inom civilt 
försvar och Länsstyrelsen i Uppsala län har deltagit i nätverkets arbetet. Länsstyrelsen ingår 
även i olika referensgrupper, bland annat för den utvecklingssatsning inom totalförsvar som 
genomförs på Gotland och för ett flerårigt forskningsprojekt inom civilt försvar som FOI 
genomför med finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

Länsstyrelsen har utvecklat verksamhetsområdet civilt försvar i linje med länsstyrelsens 
verksamhetsplan. Länsstyrelsens intensiva arbete under året med regeringsuppdraget att ta 
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fram en vägledning för länsstyrelsernas utövande av det geografiska områdesansvaret har 
inneburit att ambitionen i arbetet med civilt försvar sänkts något jämfört med den 
ursprungliga planeringen. Länsstyrelsen bedömer dock att det arbete som genomförts inom 
myndigheten och tillsammans med länets aktörer har bidragit till att stärka rollen som 
högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. 

Länsstyrelsen har under 2018 samarbetat med landets övriga länsstyrelser kring den översyn 
av tillämpbarhet, ansvarsförhållanden och eventuella ändringsbehov i författningar på 
totalförsvarsområdet som uppdragits genom respektive myndighets regleringsbrev. 
Resultatet av översynen visar på flera områden där förändringar och förtydliganden är 
önskvärda från lagstiftarens sida då organisationsförändringar inom staten, och även 
allmänna samhällsförändringar, påverkar tolkning och tillämpbarhet av gällande lag och 
förordning. Länsstyrelsen välkomnar fortsatt utveckling på detta område och ser fram emot 
att delta i det fortsatta arbetet. Uppdraget har redovisats i särskild ordning till 
justitiedepartementet. 

Näringsdepartementet (uppdrag) 
Förenklingsarbete för företag 

3.52 Länsstyrelserna ska fortsätta förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och 
driva företag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Genom interna rutiner och externt stöd har länsstyrelsen förenklat för företag i fiber-
branschen, i samband med planerad fiberförläggning i närheten av fornlämningar. Det har 
genomförts bland annat genom att ha särskilda möten med aktuella företag och förstärkning 
av länsstyrelsens fornlämningshandläggare med ytterligare personalresurs.  

Vad gäller hantering av jordbruksstöd har sökande haft möjligt att besöka länsstyrelsen och 
få tekniskt stöd i hur man fyller en ansökan om jordbruksstöd. Länsstyrelsen har genomfört 
detta som ett öppet hus vilket har varit fortsatt uppskattat.  

Ansökan för att söka regionala tillväxtmedel har digitaliserats genom att koppla ansöknings-
förfarande mot Min ansökan via Nyps (Tillväxtverket).  

Under året har stort fokus lagts på ärendehandläggning och minskade handläggningstider, 
vilket har resulterat i förbättrade handläggningstider för ett flertal ärendetyper.  

I övrigt se återrapportering av regleringsbrevsuppdrag 3.54. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

3.53 Länsstyrelserna ska under 2018 stödja regeringens överenskommelse med Sveriges 
Kommuner och Landsting (N2017/04297/FF), som syftar till ett enklare företagande med digital 
förvaltning. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Syftet med överenskommelsen är att göra det enklare att starta och driva företag genom att 
erbjuda digital information, guidning och tjänster som utgår från företagens förutsättningar 
och behov. Arbetet inleddes med restaurangbranschen (dnr N2016/01182/FF) och utvecklas 
nu till att även inkludera företag i besöksnäringen. 
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SKL har inte efterfrågat länsstyrelsens stöd under året. Länsstyrelsen efterlyser tydligare 
instruktioner i kommande regleringsbrev för att kunna bistå SKL i arbetet. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

3.54 Länsstyrelserna ska redovisa insatser kring hur man enligt 5 § 7 i förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion i sin verksamhet förenklar för företag. Redovisningen 
ska innehålla: 

en redogörelse för företagens nöjdhet gällande tillgänglighet, svarstid, bemötande och 
handläggningstid utifrån den länsstyrelsegemensamma brukarundersökningen samt arbetet 
med särskilda insatser för att förbättra dessa områden, 

en uppföljning av de av länsstyrelserna utvalda fyra ärendetyperna förprövning av djurstallar, 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, miljöprövningsdelegationernas prövning av miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap. samma balk och anmälan om ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet samt mål och måluppfyllelse för handläggningstid för de utvalda ärendetyperna, 
och 

motiveringar till avvikelser, samt hur den förväntade handläggningstiden kommuniceras till 
företag när ett nytt ärende inleds inom de utvalda ärendetyperna. 

För ärenden om prövning av miljöfarlig verksamhet ska redovisningen avse den totala 
handläggningstiden (median) och hur länsstyrelsen i procent uppfyllt regeringens mål 
(regeringsbeslut den 1 december 2011 [S2011/10148/SFÖ m.fl.] med uppdrag till vissa 
länsstyrelser) om att ansökan ska beslutas inom 180 dagar från det att ärendet är komplett. 

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen av samtliga länsstyrelser i de delar där det är 
tillämpbart. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna redovisningen.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Med anledning av GDPR och skyddet av personuppgifter genomfördes under 2018 
begränsades brukarundersökningen till två olika verksamheter och innefattade därmed 
denna gång inte privatpersoners ärenden. Undersökningen genomfördes i samverkan med 
övriga länsstyrelser. För Uppsala läns del undersöktes dels VÄS 525 (samråd enligt 12 kap 
6 § miljöbalken), dels VÄS 28231 (förprövning av stallar). Resultatet kommer att 
analyseras under år 2019. Värt att notera är att nöjdhetsindexet har ökat för VÄS 525 från 
52 procent till 58 procent och gått ned något för VÄS 28231. En möjlig förklaring till att 
ökningen av nöjdhetsindexen för VÄS 525 är att måluppfyllelsen inom ärendegruppen har 
gått från 31 procent till 92 procent. 

Brukarundersökningen för år 2017 har analyserats och legat till grund för länsstyrelsens 
förbättringsarbete under 2018 inom ett projekt som benämnts bemötandeuppdraget och 
utgått från följande fem perspektiv: 

1. Brukaren, avnämaren, uppdragsgivaren 
2. Medarbetarnas välbefinnande 
3. Finansiering av verksamheten 
4. Effektivitet i rutiner och interna processer 
5. Innovation, förnyelse, utveckling 

Utifrån detta uppdrag kan bland annat följande lyftas fram. Den nya länsstyrelse-
gemensamma webbplatsen som lanserades i maj 2018 är utformad utifrån de målgrupper 
länsstyrelsen kommer i kontakt med. Bedömningen är att det kommer att vara möjligt att få 
bättre vägledning via webbplatsen så att mängden inkommande telefonsamtal minskas. 
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Begreppet klarspråk har varit ledstjärnan vid framtagandet av den nya webbplatsen och 
informationen har gjorts länsstyrelsegemensam och målgruppsanpassats.  

Länsstyrelsen har arbetat vidare med att definiera vad som är ”normal” handläggningstid 
och beskriva hur myndighetens hantering av ärendet för flera typer av ärenden, samt att 
skapa former för kommunikation till sökande vid flera tillfällen under ärendets gång. 
Länsstyrelsen arbetar också med att ge medarbetarna nödvändiga kunskaper avseende 
myndighetens serviceskyldighet, och vilket bemötande olika sökande kan förvänta sig av 
medarbetarna. Telefonväxeln har fått instruktioner om att informera de som ringer in till 
länsstyrelsen och inte lyckas nå en medarbetare per telefon, att de kan informera 
medarbetaren om vem som ringt och hur denna kan nås. Om den uppringande behöver prata 
med någon omgående, ska växeln söka annan medarbetare som kan ta emot samtalet. 

Länsstyrelsen har arbetat med att göra det enklare för handläggarna att ge snabba och 
tydliga besked via e-post. Standardmallen för autosvarsmeddelandet vid planerad frånvaro, 
till exempel semester eller tjänsteresa, har utvecklats. Länsstyrelsen har tagit fram en 
generell mall som kan användas som e-postsignatur för att enkelt kunna informera ifall 
handläggaren inte kan besvara en fråga direkt. Här anges att vi strävar efter att besvara 
frågan inom tre dagar. Om handläggaren är fel person att svara, meddelar vi att ärendet är 
vidarebefordrat till annan handläggare. Länsstyrelsen har även tagit fram en e-postmall som 
kan anpassas till myndighetens olika verksamheter, så att handläggarna kan bekräfta till 
sökande bland annat vem som handlägger, vilket diarienummer ärendet fått, samt normal 
handläggningstid. Som en anpassning till den nya förvaltningslagen finns också en mall 
framtagen som ska användas för att meddela sökande i händelse av så kallad väsentlig 
försening. 

I samband med introduktionsutbildningen för nyanställda, och även med utbildningen 
avseende den nya förvaltningslagen, har medarbetarna informerats om myndighetens 
serviceskyldighet och förväntat bemötande av de olika sökande. 

Vad gäller hantering av jordbruksstöd har sökande möjlighet att komma till länsstyrelsen 
och få tekniskt stöd i hur de fyller i den digitala ansökan om jordbruksstöd. Länsstyrelsen 
genomför det som ett öppet hus. Det har fortsatt varit uppskattat.  

Länsstyrelsen har fortsatt arbeta för att göra om alla ansökningsblanketter från ned-
laddningsbara filer som måste skrivas ut för att kunna skickas in, till blanketter och 
formulär som kan fyllas i och skickas in direkt på webbplatsen.  

Länsstyrelsen har under året informerat presumtiva stödsökande inom Landsbygds-
programmet samt Havs- och fiskeriprogrammet om regler och villkor för de olika 
åtgärderna, samt om möjligheten att söka stöd inom programmen. Information har spridits 
via nyhetsbrev, Facebooksida, webbplats, intervjuer i lokalradion och lokal-TV, tidningar, 
telefonsamtal och e-post.  

Insatser i förprövningsärenden för att förenkla för företag 
Inom området förprövning har länsstyrelsen återkopplat till sökanden med en bekräftelse 
per brev eller e-post så snabbt som möjligt. Brukarundersökningen har visat att läns-
styrelsens nåbarhet per telefon har förbättrats under 2018, vilket myndigheten jobbat 
medvetet mot under året. Länsstyrelsen har i 100 procent av förprövningsärendena fattat 
beslut inom 56 dagar från att ärendet är komplett.  
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Handläggningstider 2018 

VÄS Mål 
(dagar) 

Mål-
upp-
fyllelse 
(%) 

Motivering till eventuell 
avvikelse 

På vilket sätt kommuniceras 
den förväntade 
handläggningstiden till 
företag 

282 Ansökan om 
förprövning 
djurstall 

56 100 % Länsstyrelsen arbetar medvetet och 
proaktivt med en förutsägbar 
handläggningstid i förprövnings-
ärenden. Sökanden kan räkna med 
beslut inom kommunicerad tid, 
måluppfyllelsen är högre än förra året 
och har så varit stabilt över tid.  

Bekräftelsebrev på 
förprövningsansökan, med uppgift om 
beräknad handläggningstid, skickas 
ut till sökande. 

525 Samråd enligt 
12 kap. 6 § 
Miljöbalken 

42 92 % Länsstyrelsen har under året arbetat 
aktivt och proaktivt med ärende-
gruppen genom att tillsätta en halv 
årsarbetskraft som enbart handlägger 
denna typ av ärenden. Det innebär att 
måluppfyllelsen har gått från 31 % till 
92 %.  

I förekommande fall genom 
telefonkontakt och e-post. 

551 Prövning 
miljöfarlig 
verksamhet, 9 kap. 
Miljöbalken – 
Ansökan om 
tillstånd (konc) 

180 68 % Andelen ärenden om ansökan om 
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken som 
klarar uppsatt mål har ökat jämfört 
med 2017.  

Bekräftelsebrev på inkommen 
ansökan, inklusive information om 
beräknad handläggningstid och 
prövningsprocessen skickas till 
sökande. 

551 Prövning 
miljöfarlig 
verksamhet, 9 kap. 
Miljöbalken – 
Ansökan om 
tillstånd (konc) 

  Median för total handläggningstid är 
402 dagar. 

 

555 Anmälan1) 
ändring 
tillståndspliktig 
miljöfarlig 
verksamhet 

75 - Mindre än 10 ärenden (noll ärenden). 
Föranleder ingen kommentar. Något 
behov av insats föranlett av 
brukarundersökningen bedöms inte 
finnas för denna ärendegrupp. 

 

1) Medianen redovisas ej om färre än 10 ärenden 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Tabeller enligt regleringsbrevsbilaga 
Nedanstående tabeller redovisas i enlighet med regleringsbrevsbilaga 1: Mallar för 
redovisning av statistik (ändringsbeslut 2018-12-18). 

Tabell 1.1: Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  

Länsfakta  2018 2017 2016 

Antal personer som varit föremål för tillsyn över djurhälsopersonal 8 9 24 

Årsarbetskrafter inom området djurskydd 5,1 5,3 6,5 

Årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll 0,4 0,5 0,3 

varav Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av livsmedel i primärproduktionen 0,0 0,2 0,1 

Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av foder i primärproduktionen 0,1 0,0 0,0 

Antalet genomförda kontroller av insamling och transport av animaliska biprodukter. 0 0 1 

Källor: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World, ärendehanteringssystemet Platina, 
Djurskyddskontrollregister 
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Kommentar till Tabell 1.1 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära 
frågor  
Minskningen av antalet årsarbetskrafter inom djurskyddsområdet beror på högre 
sjukskrivningstal för året än tidigare samt på vakanser. Även minskningen inom området 
foder- och livsmedelskontroll beror dels på sjukskrivning och dels på vakans på tjänsten 
som handläggare av ärenden inom primärproduktionen under senare delen av året. 

Tabell 1.2: Fiske 

Länsfakta 2018 2017 2016 

Antal fiskevårdsområden 24(21) 24(21) 24(21) 

Antal fiskelicenser 21 21 21 

Antal personliga fiskelicenser 4 4 4 

Antal inkomna ansökningar om stöd ur strukturfondsprogram 0 0 0 

Källa: Havsbanken – FLIT 

Kommentar till tabellen Tabell 1.2: Fiske 
Antalet fiskevårdsområden är oförändrat. Det vore önskvärt att öka andelen tillgängliga 
vatten för allmänheten och länsstyrelsen har informerat kommuner och organisationer om 
möjligheterna att bilda fiskevårdsområde. Nyrekryteringen för det småskaliga fisket på 
kusten är mer eller mindre obefintligt. Villkoren för näringen behöver förändras om det ska 
bli attraktivt för yngre att ge sig in i branschen. 

Tabell 4.1: Kulturmiljö 

Länsfakta kulturmiljö 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 
Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina) 20 212 20 018 19 901 

Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen 69 69 69 

Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen 126 126 126 

Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal 66 66 66 

Riksintresseområden för kulturmiljövården, yta (ha)1 112 133 1 100 1 100 

Kulturreservat, antal 2 2 2 

Kulturreservat, yta (ha) 68 68 68 

Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%) 100 100 100 
1) Riksintresseområdenas ytor i föregående årsredovisningar har felaktigt varit angivet i hundratals hektar. 

Källor: Fornlämningar: Fornminnesinformationssystemet (FMIS och Kulturmiljöregistret, www.fmis.raa.se), 
Byggnadsminnen: Länsstyrelsens förteckning över länets byggnadsminnen, Kyrkobyggnader: Länsstyrelsens 
förteckning över länets kyrkobyggnader, Riksintresseområden: Länsstyrelsens GIS-skikt, Riksintressen kulturmiljövård, 
Kulturreservat: Länsstyrelsens GIS-skikt, Kulturreservat, Andel kommuner med kulturmiljöprogram: Miljömålsportalen, 
indikator ”Planering kulturmiljö” 

Kommentar till Tabell 4.1: Kulturmiljö 
Länsstyrelsen ser under året återigen en ökning av antalet registrerade fornlämningar i länet. 
Ökningen är resultatet av genomförda arkeologiska inventeringar, utredningar och för-
undersökningar i samband med planerade exploateringar, framförallt kopplade till bostads-
byggande. Inga nya byggnadsminnen har beslutats under året. Den översyn och uppdatering 
av riksintresseområden i Håbo och Knivsta kommuner som pågått under föregående år och 
som beslutats om av Riksantikvarieämbetet under 2018 har inte resulterat i att antalet 
riksintresseområden förändrats, däremot har i några fall avgränsningar och areor förändrats. 
Länsstyrelsen har tidigare uppmärksammat att de kommunala kulturmiljöprogrammen över 
lag behöver uppdateras och har under året fungerat stödjande för de kommuner som arbetar 
med detta.  
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Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 

Utbetalade bidrag för kulturmiljö, summa (tkr) 2018 2017 2016 
Bidrag, vilka länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut 2 097 3 443 3 487 

Bidrag, vilka länsstyrelsen har fattat beslut om, men där 
Riksantikvarieämbetet har gjort utbetalningen 

8 597 6 702 6 892 

Källor: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World, Riksantikvarieämbetets handläggarsystem KÄLLA 

Kommentar till Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 
Utbetalningar av bidrag för kulturmiljö har under året fördelats mellan projekt för 
kulturlandskapsvård, kulturreservat, byggnadsvård, samt olika former av angelägna 
kunskapsunderlag.  

Bidrag har lämnats till vård av länets byggnadsminnen och andra värdefulla kulturmiljöer 
som saknar lagskydd. Flera vårdinsatser gäller länets lagskyddade bruksmiljöer, samt vård 
av ekonomibyggnader tillhörande gårdsmiljöer på landsbygden. Som exempel kan nämnas 
restaurering av brunnsbyggnad vid Bennebols bruk, vård av parkträd vid Sjöö slott och 
restaurering av väderkvarn vid Hovgårdsberg. Bland miljöerna i stadsmiljö kan nämnas 
vårdinsatser i biosalong tillhörande byggnadsminnet Slottsbiografen i Uppsala och 
renovering av ytskikt i trapphus tillhörande fastigheten vid Västra Ågatan 22 i Uppsala. 

Under 2018 har flera bidrag lämnats för fornvårdande insatser. Bland annat har bidrag 
lämnats till borttagande av träd och sly från fornborgen på Bond-Arnö. Fornborgen utgör ett 
av länets äldre fornvårdsobjekt men har inte vårdats på länge. Nämnas kan även gravfältet 
vid Görlinge som ingår som en skyltad besöksplats i Örsundaåns dalgång. 

Under året har bidrag lämnats för framtagande av kunskapsunderlag. Bidrag har lämnats till 
kunskapsuppbyggnad kring kronoparken och samfälligheterna knutna till kulturreservatet 
Linnés Hammarby. 

Länsstyrelsen har i en särskild satsning lämnat bidrag till måltidsutveckling i Fjärdhundra-
land, i en pilotstudie kring metodutveckling och samverkansformer för lokalt mathantverk i 
kulturhistoriska miljöer. Projektet syftade bland annat till att sprida kunskap om kultur-
historiska objekt till delvis nya målgrupper. 

Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter Folkhälsa 

Kostnader och årsarbetskrafter för folkhälsa Kostnader (tkr) Årsarbetskrafter 

Totala kostnader (exkl. OH1) 2 357 2,1 

varav Allmänt och övergripande inom folkhälsa (700) 326 0,3 

varav Fördelning av statsbidrag (704) 0 0,0 

varav Alkohol- och tobaksärenden (705) 379 0,4 

varav Alkoholärenden (7051–7053) 174 0,2 

varav Tobaksärenden (7054–7056) 196 0,2 

Totala kostnader (inkl. OH1) 3 184 
1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11). Tabellen ska innehålla verksamhetskostnader enligt 
resultaträkningen. Uppgifter i tabellen ska endast redovisas för senaste räkenskapsåret (dvs. 2018).

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 
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Tabell 6.1: Jämställdhet  

Kostnader/intäkter för område Jämställdhet 2018 2017 2016 

Verksamhetskostnader inkl. OH1 (tkr) 3 352 2 926 1 807 

varav ramanslag 5:1, netto (tkr) 843 855 52 

varav övrig finansiering (tkr) 2 509 2 071 1 733 

Andel av länsstyrelsens totala verksamhetskostnader (%) 1,66 1,76 1,13 

Verksamhetsintäkter 1 974 1 506 1 249 
1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11).  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Annat beslut från regeringen 
Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer i dess arbete 
(M2017/03235/Mm), 2017-12-18 

Myndigheterna ska i sina årsredovisningar redogöra för hur arbetet fortlöper. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet, består av tio 
myndigheter – där de 21 länsstyrelserna räknas som en myndighet – samt av en representant 
för kommunerna. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stads-
utveckling. Rådet ska vara ett forum för myndighetscheferna vid de myndigheter som är 
strategiskt viktiga för det långsiktiga arbetet med en hållbar stadsutveckling med det nya 
övergripande målet för hållbara städer och tre nya etappmål i miljömålssystemet. Rådet ska 
verka till maj 2022 och deras arbete ska vara att samverka om åtgärder som bidrar till 
hållbar stadsutveckling. Länsstyrelserna representeras i rådet av landshövdingen i Uppsala 
län. Ett expertnätverk har knutits till rådet, där länsstyrelserna representeras av läns-
arkitekten i Skåne län. Expertnätverkets uppdrag är att bistå rådet i deras arbete. Boverket 
har under året inrättat ett kansli som står till rådets förfogande.  

Länsstyrelserna deltog aktivt i rådets arbete under 2018. Under året medverkade 
myndigheten vid fyra rådsmöten. Länsstyrelserna bistod även rådets arbete genom expert-
nätverk där fyra fysiska arbetsmöten och ett flertal videomöten hållits. Länsstyrelserna 
bidrar i rådets arbete med sin breda tvärsektoriella kunskap samt med sina erfarenheter av 
arbete med hållbar stadsutveckling lokalt och regionalt. 

Under våren 2018 beslutade rådet om en åtgärdsplan för rådets arbete, som överlämnades 
till regeringen den 1 juni. Av åtgärdslistan framgår att Rådet under 2018 fokuserar på tre 
huvudområden: Rätt kunskap, Utvecklad metodik och process och Stöd till det lokala 
arbetet. De åtgärder som myndigheter i samverkan avser att göra under 2018 är att kartlägga 
initiativ inom hållbar stadsutveckling, identifiera hinder och möjligheter inom hållbar 
stadsutveckling samt bidra till innovation, kommunikation samt nyttiggörande av forskning.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (M2015/214/Mm), 2014-12-18 
Myndigheterna ska i sina respektive årsredovisningar redogöra för hur arbetet fortgår med de 
åtgärder som myndigheten meddelat att de ska genomföra i de åtgärdslistor som tas fram 
inom ramen för uppdraget. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
I länsstyrelsernas uppdrag att bistå Miljömålsrådet har ingått att i årsredovisningen redogöra 
för länsstyrelsernas medverkan. Detta redovisas samlat i Uppsala årsredovisning.  

Övergripande om länsstyrelsernas medverkan  
Länsstyrelserna ingår tillsammans med 17 nationella myndigheter i Miljömålsrådet, som 
regeringen inrättat. Landshövdingen i Uppsala län företräder länsstyrelserna sedan 
sommaren 2018, då rådet fick förlängt uppdrag med ytterligare fyra år. Fram till dess var 
landshövdingen i Hallands län länsstyrelsernas representant. 

Länsstyrelsernas beredningsgrupp och kontaktpersoner till Miljömålsrådet har varit läns-
rådet i Västernorrland, ordföranden för chefsnätverket för miljö och verksamhetsledaren för 
RUS (miljömålsarbetets samverkansorgan). Under året har länsstyrelsernas berednings-
process och arbete inom Miljömålsrådet setts över. 

År 2018 var det tredje året Miljömålsrådet fastställde en åtgärdslista. Länsstyrelserna har 
medverkat i 41 samverkansåtgärder och därtill upprättat en egen åtgärdslista med 24 
åtgärder. Uppgiften med egna åtgärdslistor ingår inte i det förlängda uppdraget. Den egna 
listan följs upp inom ramen för annan länsstyrelsegemensam uppföljning.  

Länsstyrelsernas medverkan i åtgärderna har förankrats med berörda länsrådsgrupper och 
chefsnätverk. Dialog har även skett med samtliga länsstyrelser och landshövdingekretsen. 
För varje samverkansåtgärd har länsstyrelserna en kontaktperson från främst berörd 
verksamhet. Därtill deltar i flera åtgärder ytterligare verksamheter.  

Många åtgärder ger mervärden till befintlig verksamhet och innebär att nya frågor beaktas. 
Länsstyrelserna deltar i nya sammanhang, till nytta för såväl nationell som på regional nivå. 

Under 2018 har också beredning skett inför kommande års åtgärder och länsstyrelserna har 
bidragit till den delrapportering Miljömålsrådet gjorde till regeringen i oktober.  

Medverkan i Miljömålsrådets samverkansåtgärder 2018 
Här redovisas de samverkansåtgärder där länsstyrelserna medverkat. Redovisningen bygger 
på inrapportering från länsstyrelsernas kontaktpersoner. Mer redovisning finns i driv-
ansvarig myndighets årsredovisning och Miljömålsrådets egna redovisningar. Fler av dessa 
åtgärder kommer att fortsätta 2019. 

Ekonomi, tillväxt och konsumtion 
Hållbart företagande (Tillväxtverket): Länsstyrelserna, genom Gävleborg och 
Dalarna/RUS, deltar i en samverkansgrupp som fokuserat hur RESOLVE-modellen (Ellen 
MacArthur Foundation), som syftar till att öka kunskapen om cirkulära affärsmodeller. 
Inför 2019 planeras åtgärden inbegripa hur myndigheterna kan arbeta med hållbar 
konsumtion och produktion och cirkulär ekonomi. (Startade 2016.) 

Miljökrav vid upphandling för efterbehandling av förorenade områden 
(Naturvårdsverket): Åtgärden syftar till att utarbeta miljökrav och rutiner vid finansiering 
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och upphandling av statliga efterbehandlingsåtgärder. Länsstyrelserna deltar genom 
Jönköping i projektgruppen. (Startade 2017.) 

Öka kunskapen om samhällsekonomiska konsekvenser och kostnader som kan 
kopplas till exponering av högfluorerade ämnen, PFAS (Kemikalieinspektionen): 
Åtgärden genomförs genom en studie inom Nordiska Ministerrådet. Länsstyrelserna följer 
arbetet genom Jönköping och Blekinge och har lämnat synpunkter. (Startade 2018.) 

Samverkan för en innovativ och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 
(Upphandlingsmyndigheten): Länsstyrelserna, genom Kronoberg, har deltagit vid det möte 
för samordning av myndigheters upphandlingsarbete som anordnats. Vidare har frågor om 
kriterieframtagning för olika inköpsområden och kemisk-tekniska produkter hanterats. 
Insatserna har också kommunicerats med länsstyrelsenätverken för miljöledning och 
upphandling och bidragit till det egna arbetet. (Startade 2018.) 

Skapa stabila strukturer och hjälpmedel för kommunernas arbete med hållbara livs-
stilar (Naturvårdsverket): Syftet är att ta fram en förstudie om lösningar som hjälper 
kommunerna att stimulera invånarna att leva hållbart. Länsstyrelserna genom Skåne och 
Dalarna/RUS deltar i en arbetsgrupp. En enkät till kommunerna har distribuerats via 
länsstyrelserna och länsstyrelserna har också varit med och arrangerat två workshopar inom 
ramen för åtgärden, varav en i samband med Verkstad för hållbara livsstilar. (Startade 
2018.) 

Energi/Bioenergi 
Hållbar vindkraftsutbyggnad (Energimyndigheten och Naturvårdsverket): Syftar till att ta 
fram en strategi för hållbar utbyggnad av vindkraft. Länsstyrelserna har, samordnat av 
Dalarna/Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS), deltagit vid de aktiviteter 
som genomförts, dels ett startmöte med deltagande myndigheterna och dels en bredare 
hearing. En länsstyrelsegrupp har även startats med deltagare från berörda sakområden. 
Länsstyrelserna har bidragit med lokala och regionala perspektiv. (Startade 2018.) 

Giftfri miljö  
Förorenade sediment – samverkan för kunskap och prioritering av åtgärder (Sveriges 
Geologiska Undersökning): Arbetsgruppen, där länsstyrelserna deltagit genom Väster-
norrland, har tagit fram slutrapporten: ”Förorenade sediment – behov och färdplan för en 
renare vattenmiljö” som förankrats hos medverkande myndigheter. Rapporten beskriver 
nuläge, identifierar kunskapsluckor och behov för att uppnå en bättre vattenmiljö genom ett 
samordnat nationellt arbete med förorenade sediment. Inom fem områden ges målbilder, 
färdplaner och åtgärdsförslag. Ingående myndigheter kommer under 2019 att arbeta vidare 
med genomförandet inom ramen för en ny samverkansåtgärd. (Startade 2017.) 

Grön infrastruktur och landskap  
Genomför handlingsplaner för grön infrastruktur (Naturvårdsverket): Denna åtgärd har 
skett parallellt med att länsstyrelserna tagit fram handlingsplaner och syftar till att stödja 
detta arbete, vilket också ingått i ett regeringsuppdrag. Flera workshops har genomförts och 
vägledningar har tagits fram. Åtgärden avslutades hösten 2018. (Startade 2016.) 

Regional landskapsanalys (test av) (Trafikverket): Ingående myndigheter har undersökt 
nyttor med kunskapsunderlag om landskapet. Länsstyrelserna Västmanland och Skåne har 
utvärderats och resultat och rekommendationer har redovisats på ett seminarium. Slutsatsen 
är att framtagen metodik ger möjlighet att planera för en hållbar resursanvändning. Trafik-
verket föreslår att metodiken testas vidare i Kronoberg 2019. (Startade 2016.) 
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Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark (Jordbruksverket): Syftet är att skapa 
bättre förutsättningar för fler värdefulla miljöer i dessa övergångszoner, vilket gynnar flera 
miljömål. Länsstyrelserna har deltagit genom Östergötland och Stockholm. En rapport har 
producerats som redovisar hinder för önskad utveckling och förslag på ändrade styrsystem 
och regelverk samt kunskapssammanställning. Dessutom har en broschyr om brynskötsel 
tagits fram som riktar sig till markägare. (Startade 2016.) 

Utveckla vägledning om terrängkörning (Naturvårdsverket): Länsstyrelserna, samordnat 
av Norrbotten, har varit med i en informationskampanj om vad som gäller för terräng-
körning samt vilken skada den kan orsaka. Filmer riktade till ungdomar och foldrar riktade 
till äldre har tagits fram. Länsstyrelserna har också genom Miljösamverkan Sverige byggt 
upp ett handläggarstöd för terrängkörning som syftar till ökad samsyn i bland annat 
dispenser, men även till ökad information gentemot allmänheten. (Startade 2016.) 

Skyddsavstånd och zoner: minskad komplexitet och ökad miljönytta (Jordbruksverket): 
Syftar till att skapa enkla, funktionella och samordnade krav kring skyddszoner mot 
vattendrag i framför allt odlingslandskapet. Vidare att förbättra tillsynsvägledning och 
rådgivning. Länsstyrelserna medverkar genom Skåne. Åtgärden påbörjades med 
diskussioner mellan myndigheterna och sammanställning av gällande krav. Efter en paus 
har åtgärden startat på nytt hösten 2018. En rapport ska nu tas fram. (Startade 2017.) 

Strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald (Jordbruksverket): 
Ingående myndigheter, där länsstyrelserna deltagit genom Västra Götaland och Skåne, har 
slutfört och fastställt en plan för arbetet med att bevara odlingslandskapets biologiska 
mångfald. Där ges förslag på åtgärder som behöver genomföras. Flera är sådana som 
myndigheterna kan genomföra, men det finns även förslag till regeringen. (Startade 2017.) 

Klassning av isälvsavlagringar som värdefulla natur- eller kulturmiljöer (Sveriges 
Geologiska Undersökning): Syftet är att ta fram kriterier och testa dessa vid prioriteringar 
och avvägningar mellan olika intressen. Länsstyrelserna medverkar genom Jönköping/RUS 
i en arbetsgrupp och har även inlett kontakter med berörda nätverk inom länsstyrelserna. 
Arbetet har tidvis legat nere under året. (Startade 2017.) 

Utveckla ett mer inkluderande arbetssätt för samlad dialog mellan mindre intresse-
organisationer och nationella myndigheter kopplat till miljömålen (Skogsstyrelsen): 
Länsstyrelserna deltar genom Jönköping. Åtgärden är dock ännu inte påbörjad. (Startade 
2017.) 

Samverkan i samhällsplaneringen (Boverket): Åtgärden avsåg en workshop för att 
utveckla och precisera diskussionen om hur samverkan och underlag för den fysiska 
planeringen kan förbättras i dialogen mellan kommun och stat, med fokus på miljömål. 
Fortsatt dialog om samverkan efterlystes av de deltagande myndigheterna. Länsstyrelserna 
deltog genom Skåne, Stockholm och Jönköping. (Startade 2018.) 

Kommunikation om ekosystemtjänster genom etablerat nätverk för ekosystemtjänster 
(Naturvårdsverket): Syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster. Utöver kunskap och 
fortbildning kommuniceras detta även via media och sociala medier. Länsstyrelserna har, 
samordnat av Skåne, medverkat i de nätverksmöten som anordnats samt förmedlat 
information. En länsstyrelsegemensam referensgrupp har också bildats. (Startade 2018.) 

Minskande av vanprydande och olovliga reklamskyltar i landskapet längs allmänna 
vägar (Naturvårdsverket): Syftet är att genom samverkan se hur sådana skyltar kan 
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motverkas. Länsstyrelserna, genom Västra Götaland, har deltagit i en workshop med andra 
myndigheter och lämnat synpunkter på den vägledning som tas fram. (Startade 2018.) 

Förstudie om gemensamma riktlinjer i skogsbruksärenden (Skogsstyrelsen): Syftar till 
att se över tillsynsområden i skogsbruket där gemensam vägledning kan leda till ökad 
rättssäkerhet och effektivare tillsyn. Länsstyrelserna har ännu inte involverats. (Startade 
2018.) 

Analys av skötselbehov som en del i arbetet med en strategi för naturvårdande skötsel 
i skogen (Skogsstyrelsen): Syftar till att genom myndighetssamarbete öka omfattningen av 
naturvårdande skötsel. Länsstyrelserna medverkar genom Jämtland men har ännu inte 
involverats. (Startade 2018.) 

Samverkan om Geodata Skog – uppdatering och utveckling av skogliga grunddata 
med hjälp av laserskanning (Skogsstyrelsen): Ska bidra till ökad och innovativ 
användning av skogliga grunddata för bättre planering av skogsskötsel och miljöhänsyn. 
Länsstyrelserna har ännu inte utsett kontaktperson och inte heller involverats. (Startade 
2018.) 

Samarbete kring utveckling av kartläggning av skogslandskapets nyckelbiotoper 
(Skogsstyrelsen): Innefattar dialog om hur inventeringen kan inriktas i respektive län för att 
ge underlag om naturtyper som det är viktigt att förbättra kunskapen om liksom att 
identifiera särskilda inventeringsbehov. Länsstyrelserna har deltagit i olika grupper, med 
kontaktpersoner från Västerbotten och Kronoberg (Startade 2018.) 

Havs- och vattenförvaltning  
En samordnad plan för havsmiljöförordningens och vattenförvaltningsförordningens 
åtgärdsprogram (Havs- och vattenmyndigheten): Genomförs genom forumet SAMHATT 
(Samordning av hav- och vattenförvaltning), där länsstyrelserna deltar. Där sker utbyte av 
information om hur det går med genomförandet samt diskussion om förbättringar. En 
integrering av havs- och vattenförvaltning med miljömålsarbetet är viktigt för åtgärds-
arbetet. Sex temaområden har utsetts för samplanering: 1. Drickvattenskydd/hantering, 2. 
Övergödning och farliga ämnen – avloppsreningsverk och dagvatten, 3. Övergödning och 
farliga ämnen – minskad påverkan från lantbruket, skogsbruket och vattenbruket, 5. Farliga 
ämnen – tillsyn och prövning samt förorenade områden, 5. Fysisk påverkan – vandrings-
vägar, 6. Fysisk påverkan – markavvattning. Länsstyrelserna har utsett representanter för 
respektive temagrupp. (Startade 2016.) 

Genomförande av planen för ett utökat skydd och förvaltning av marina områden 
(Havs- och vattenmyndigheten): Sker genom särskilda åtgärdsprojekt och upprättande av 
ramverk för inrättande och förvaltning av skyddade områden. Länsstyrelserna har inom 
ramen för åtgärden fått särskilda medel för att arbeta med marint områdesskydd och har fått 
ökade resurser för handläggning de arbetar med regionala handlingsplaner. (Startade 2016.) 

Bevarande och skydd av källmiljöer (Sveriges Geologiska Undersökning): Läns-
styrelserna medverkar i en arbetsgrupp genom Jönköping. Under 2018 har bland annat 
diskuterats spridning av information om källor i olika tidskrifter och en via en app. 
Framöver kommer SGU kommer att höra av sig när de vill diskutera specifika frågor. 
(Startade 2016.) 

Utveckling av strategin för åtgärder inom vattenkraften (Havs- och vatten-
myndigheten): De fyra pilotprojekt (Dalälven, Luleälven, Emån och Nissan) som läns-
styrelsernas har drivit inom ramen för åtgärden har avslutats under våren/sommaren. Ny 
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lagstiftning som är på plats 1 januari 2019 medför delvis ändrade förutsättningar. Det finns 
ett behov att förvalta informationen från åtgärden. (Startade 2016.) 

Fysisk påverkan i jordbruksvatten – ett dialogprojekt (Havs- och vattenmyndigheten 
och Jordbruksverket): Samverkan sker i ett flerårigt projekt. Ingen återrapportering har 
inkommit från länsstyrelsernas kontaktperson. (Startade 2016.) 

Kostnadseffektivt vattenskydd (Trafikverket): Deltagande myndigheter har fördjupat sig i 
två dricksvattenskyddsprojekt, där deltagarna lämnat synpunkter på Trafikverkets arbetssätt, 
bedömningar och ställningstaganden. Länsstyrelserna har medverkat genom Skåne och 
Västra Götaland. Åtgärden är nu avslutad. (Startade 2016.) 

Nationell samverkan – åtgärder mot PFAS-spridningen i ytvatten, grundvatten och 
dricksvatten (Livsmedelsverket): Länsstyrelserna medverkar genom Jönköping och 
Blekinge. Under 2018 har fyra möten genomförts i myndighetsnätverket, för informations- 
och kunskapsspridning samt metodutveckling. Länsstyrelserna har lyft frågor och behov 
utifrån sitt arbete samt bidragit med regional och lokal information. Myndighetsnätverket 
har även genomfört två större möten öppna för berörda aktörer. (Startade 2016.) 

Båtbottenfärger och miljöfarliga färgrester – ”Skrovmålet” (Transportstyrelsen): Syftar 
till att minska påverkan från farliga ämnen i båtbottenfärger till vattenmiljön. Arbetet har 
2018 omfattat flera möten där länsstyrelserna genom Stockholm medverkat. Följande har 
utförts: nuläges- och behovsanalys, informationsmaterial till båtägare, undersökning och 
riskbedömning av markytor kring båtupplag, information för när båtar behöver saneras och 
hur det ska utföras säkert samt initierande av ett forskningsprojekt. (Startade 2016.) 

Stärk förutsättningarna att hantera målkonflikter och beakta kulturmiljöer i 
planering och prövning av vattenvårdsåtgärder (Riksantikvarieämbetet): En metod har 
tagits fram för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband med vattenvårdsåtgärder. 
Denna har presenterats vid olika seminarier. Åtgärden har slutförts. Länsstyrelserna har 
medverkat genom Kalmar/RUS. (Startade 2017.) 

Hållbar stadsutveckling 
Hälsa som drivkraft i miljömålsarbetet och för hållbar utveckling (Folkhälso-
myndigheten): Åtgärden har samlat myndigheter som arbetar med miljömål som har 
påverkan på folkhälsa i syfte att identifiera hur en god och jämlik hälsa kan nyttjas som 
drivkraft i miljömålsarbetet. Åtgärden har resulterat i tre publikationer. Länsstyrelserna har 
medverkat genom Dalarna/RUS. En fortsatt myndighetssamverkan föreslås. (Startade 
2017.) 

Jordbruksmarkens värden (Jordbruksverket): Ingående myndigheter har samarbetat för 
att ta fram information och kunskap om behovet att värna jordbruksmarken i kommunal 
fysisk planering. Genom projektet har en ny samverkan mellan myndigheterna etablerats. 
Det har lett till bättre samsyn hur lagstiftningen ska tolkas. Åtgärden har avslutats, men en 
ny samverkansåtgärd planeras. Länsstyrelserna har medverkat genom Skåne och Västra 
Götaland. (Startade 2016.) 

Förstudie om framtagande av nationellt system för ökad spårbarhet av radon-
nukleider i kontaminerad torv- och trädbränsleaska (Strålskyddsmyndigheten): 
Uppstartsmöten för åtgärden har genomförts under hösten. Länsstyrelserna genom 
Gävleborg och Blekinge har bidragit i arbetet. (Startade 2018.) 
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Samverkan om genomförande av förslag inom den nationella handlingsplanen för 
radon (Strålskyddsmyndigheten): Åtgärden har fokus på kommunernas tillsynsinsatser och 
är i en uppstart. Länsstyrelserna har initialt deltagit genom Västerbotten/RUS. (Startade 
2018.) 

Hållbara transporter 
Samverkan om cykling (Trafikverket): Åtgärden skulle identifiera insatser inom cykling 
som förutsätter myndighetssamverkan. Efter uppstart konstaterades att detta redan 
hanterades tillräckligt. Länsstyrelserna medverkande genom Skåne. (Startade 2017.) 

Transportplanering 2.0 (Trafikverket): Inom åtgärden har ett tankepapper tagits fram om 
hur transportinfrastrukturplaneringen kan utvecklas för att bättre hantera krav på hållbar 
utveckling. Detta har överlämnats till regeringen i december 2018. Trafikverket är 
avsändare och står för slutsatserna. Länsstyrelserna har deltagit i arbetet med flera 
representanter och med en kontaktperson från Skåne. (Startade 2017.) 

Flygbuller i fjällen (Transportstyrelsen): Förslag på föreskrifter har tagits fram för att 
inhämta uppgifter om flygningar inom skyddade fjällområden, som innebär inrapportering 
från flygoperatörer. Dessa ansåg dock att förslaget skulle innebära en administrativ börda, 
varför Transportstyrelsen istället avser att arbeta med information. Länsstyrelserna har 
deltagit genom Västerbotten. (Startade 2017.) 

Resurseffektivitet 
Materialförsörjning (Sveriges Geologiska Undersökning): En rapport som beskriver 
förutsättningarna för hållbar ballastförsörjning i Stockholms och Uppsala län har tagits 
fram. Till denna finns tillhörande GIS-skikt. Informationsmöte med kommunerna i regionen 
om materialförsörjning har skett. Åtgärden har avslutats. (Startade 2016.) 

Nationell samverkan – minskat matsvinn i livsmedelskedjan (Livsmedelsverket): 
Länsstyrelserna medverkar genom Dalarna/RUS. Utöver en samverkansgrupp träffas en 
mindre myndighetsgrupp, vars arbete sedan 2017 samordnats med regeringsuppdrag om en 
nationell handlingsplan. Länsstyrelserna har bidragit med åtgärdsförslag. (Startade 2016.) 

Vägledning/information och dialog med bygg- och fastighetssektorn om 
livscykelanalyser för byggnadsverk (Boverket): Länsstyrelserna har genom Östergötland 
deltagit i referensgrupp till vägledningen. Vägledningen har publicerats. (Startade 2017.) 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Övriga återrapporteringskrav enligt Förordning (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag  
Avgiftsbelagd verksamhet i enlighet med 3 kap. 2 §  
Belopp angivna i tkr 

Verksamhet 2016 2017 2018 2018 

Ac
ku

m
ul

er
at

 u
tfa

ll 

U
tfa

ll 
in

tä
kt

er
 

U
tfa

ll 
ko

st
na

de
r 

N
et

to
ut

fa
ll 

Bu
dg

et
 in

tä
kt

er
 

U
tfa

ll 
in

tä
kt

er
 

Bu
dg

et
 k

os
tn

ad
er

 

U
tfa

ll 
ko

st
na

de
r 

N
et

to
 b

ud
ge

t 

N
et

to
ut

fa
ll 

Ac
ku

m
ul

er
at

 u
tfa

ll 

Offentligrättslig verksamhet 

Djur och lantbruk (avgift 
för extra kontroller m.m.) 

-1 655  189  318  -129  220  201  304  419  -84  -218  -2 002  

Registreringsavgift  
för jaktområdena 

0  30  4  26  35  39  35  0  0  39  65  

Delgivning 27  48  42  6  40  38  40  36  0  2  35  

Övrig offentligrättslig 
verksamhet 

0  109  45  64   1 907   1 883  0  24  88  

Uppdragsverksamhet 

Resurssamordning 0  2 020  2 020  -0  430  3 045  430  3 045  0  -0  0  

Summa totalt -1 628  2 395  2 428  -32  725  5 230  809  5 383  -84  -153  -1 813  

- fördelat på 

Summa offentligrättsligt -1 628  375  408  -32  295  2 185  379  2 338  -84  -153  -1 813  

Summa 
uppdragsverksamhet 

0  2 020  2 020  -0  430  3 045  430  3 045  0  -0  0  

Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall för länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet, enligt den indelningen för 
återrapportering som framgår av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras i regleringsbrevet. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kompetensförsörjning i enlighet med 3 kap. 3 § 
Enligt kraven i FÅB 3 kap 3 § ska myndigheter redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte 
att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. I 
redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har 
bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. (Förordning 2008:747) 

Länsstyrelserna skall nedan återrapportera en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna 
sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. 

Kompetensförsörjningen är fortsatt god. Länsstyrelsen har ett fortsatt högt antal meriterande 
sökande vid rekryteringar, men kan se att det inom några områden blir färre väl meriterade 
sökande. Utmaningarna med att möta lönenivåer som finns inom privat-, kommunal-, och 
landstingssektorn fortsätter. Det har inneburit att länsstyrelsen i ett antal rekryteringar inte 
kunnat möta kandidaters lönekrav och därmed inte kommit överens om anställning. Läns-
styrelsen fortsätter att erbjuda praktik för studenter från universitet och högskola för att 
marknadsföra oss som en framtida arbetsgivare.  

Två chefer har genomgått arbetsgivarverkets utbildning ”Ny chef i staten”. Utbildningen 
genomfördes som en uppdragsutbildning tillsammans med myndigheter som har sitt säte i 
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Uppsala. Två chefer har under året deltagit i länsstyrelsernas gemensamma 
utvecklingsprogram. En enhet har delats upp i två enheter i syfte att antal medarbetare per 
chef inte ska vara för många. Det innebär att länsstyrelsens chefsgrupp har utökats med 
ytterligare en chef.  

Länsstyrelsens årligt återkommande personaldag genomfördes i juni i Håbo kommun. Syftet 
är att höja myndighetens övergripande kunskap om de kommuner som ingår i länet. Under 
dagen genomfördes också en föreläsning kring bemötande och vad förvaltningslagen ställer 
för krav på detta.  

Sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 § 
Kön Ålder 2018 2017 

Antal 
anställda1) 

Total 
sjukfrånvaro i 
förhållande till 

sammanlagd 
ordinarie 

arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar och 

längre i 
förhållande till 

total sjuk-
frånvaro (%) 

Antal 
anställda1) 

Total sjuk-
frånvaro i 

förhållande till 
sammanlagd 

ordinarie 
arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar och 

längre i för-
hållande till 

total sjuk-
frånvaro (%) 

Män ≤29 2) - - - - - - 

30-49 31,6 4,5% 60,7% 27,9 3,3% 71,3% 

 50≥ 30,6 2,9% 33,7% 30,1 4,3% 54,3% 

Alla 65,3 3,7% 49,4% 60,3 3,8% 61,9% 

Kvinnor  ≤292) 12,3 3,5% - 11,5 3,4% 11,5% 

30–49 88,7 6,2% 68,4% 79,3 6,8% 78,5% 

50≥ 38,2 6,6% 47,3% 38,0 5,6% 68,2% 

Alla 139,2 6,1% 60,4% 128,8 6,1% 73,4% 

Samtliga  ≤292) 15,4 3,5% - 13,8 3,1% 10,7% 

30–49 120,3 5,8% 66,9% 107,2 5,9% 77,5% 

50≥ 68,9 4,9% 43,6% 68,1 5,0% 64,0% 

Alla 204,6 5,3% 58,0% 189,1 5,4% 71,2% 
1) Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 
100%. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 
2) Enligt 7 kap. 3 § FÅB (2000:605) framgår att uppgifter för grupper med högst 10 anställda inte ska lämnas och inte 
heller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 § 
Den totala sjukfrånvaron har minskat marginellt. Sjukfrånvaron 60 dagar eller längre har 
minskat markant. Det är bland annat ett resultat av vår nya organisation med färre 
medarbetare per chef. HR-funktionen har även utökats med en årsarbetare och har kunnat 
vara ett aktivt stöd till chefer i arbetet med sjukfrånvaro.  

Information av väsentlig betydelse för 
regeringens uppföljning och prövning enligt 2 
kap. 4 § FÅB 
Sommarens händelser med torka, vattenbrist samt brand i skog och mark ställde höga krav 
på länsstyrelsens organisation och förmåga till samordning. Dessutom inträffade ett större 
utsläpp av tallbeckolja vid länets kust under hösten. 
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Skogsbränder, torka och vattenbrist 
Uppsala län var inte ett drabbat län med storskaliga bränder såsom Gävleborg, Dalarna eller 
Jämtland, men länet hade ett stort antal bränder under sommaren som hanterades inom 
ramen för räddningstjänstens uppdrag. Vid ett par tillfällen efterfrågade länsstyrelsen 
brandbekämpningshjälp från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

Länsstyrelsen hanterade både händelser i länet och agerade kollektivt för att stödja andra län 
i de uppkomna situationerna med bränderna. Länsstyrelsen bistod Västmanlands län med 
personalförstärkning i början av juni och bistod därefter även länsstyrelserna i Dalarna och 
Gävleborg.  

Länsstyrelsen genomför regelbundna samverkanskonferenser med aktörerna inom ramen 
för krissamverkansnätverket C-Sam. Med anledning av ökad brandrisk, torka och vatten-
brist intensifierades konferenserna och utökades till att även omfatta övriga berörda 
regionala och nationella aktörer. 

Skogsbrandflyget har genomfört 165 bevakningsflygningar vilket kan jämföras med att det 
året innan var 46 genomförda bevakningsuppdrag. Under årets flyguppdrag upptäckte och 
identifierade bevakarna 19 bränder. Den varma och torra sommaren har inneburit att 
länsstyrelsen gjorde avsteg från myndighetens plan för skogsbrandsbevakning med flyg. 
Under stora delar av sommaren har skogsbrandflyget genomfört tre bevakningsrundor mot 
normalt två rundor per dag. 

Med anledning av två parallellt pågående händelser hade länsstyrelse två staber igång under 
perioden, en stabsfunktion för bränderna och en för hanteringen av torka och vattenbrist. 
Stort fokus låg på att hantera konsekvenserna för lantbruket som inte bara hade att hantera 
risk för sinande brunnar utan även brist på foder och bete till djuren. Den samverkan som 
upprättades resulterade i att viktiga åtgärder genomfördes såsom till exempel förmedling av 
betesmarker och att de offentliga köken hade en dialog med sina avtalade livsmedels-
grossister för att öka andelen svenskt kött på menyerna. 

Länsstyrelserna har identifierat brister, framgångsfaktorer och utvecklingsbehov dels i den 
egna organisationen, men även för samordningen mellan länsstyrelserna och med andra 
aktörer på regional och nationell nivå. Resultaten kommer att omsättas i åtgärder för den 
egna myndigheten men även för länsstyrelserna.  

Utsläpp av tallbeckolja  
I november inträffade ett utsläpp av tallbeckolja från bruket i Skutskär ut till hamn-
bassängen och vidare ut i havet. Länsstyrelsen upprättade en stab för hanteringen av 
händelsen. Efter den initiala akuta fasen hanterades saneringen och uppföljning av utsläppet 
inom ramen för den ordinarie miljötillsynen i samverkan med Älvkarleby och Gävle 
kommuner samt Länsstyrelsen i Gävleborgs län. När saneringsarbetet avslutades för vintern 
hade 72 ton tallbeckolja sanerats, varav 5 ton utanför hamnbassängen. En uppföljning av 
saneringen kommer att ske under våren för att bedöma om arbetet kan anses avslutat. 
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Finansiell redovisning 
Resultaträkning 
Belopp i tkr  

2018 2017 Not 

Verksamhetens intäkter       

Intäkter av anslag 104 955 98 137 1 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 10 505 7 278 2 

Intäkter av bidrag 86 109 61 027 3 

Finansiella intäkter 61 80 4 

Summa 201 629 166 522   

    

Verksamhetens kostnader 
   

Kostnader för personal -130 203 -113 253 5 

Kostnader för lokaler -10 500 -10 376 
 

Övriga driftskostnader -58 429 -40 364 6 

Finansiella kostnader -181 -154 7 

Avskrivningar och nedskrivningar -2 470 -2 407 
 

Summa -201 782 -166 554   

    

Verksamhetsutfall -153 -32   
    

Uppbördsverksamhet       
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 5 182 6 430 8 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -5 182 -6 430 
 

Saldo 0 0   
    

Transfereringar       
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2 465 2 282 9 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 27 244 11 560 10 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -60 -28 11 

Finansiella kostnader -1 0 
 

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för 
transfereringsändamål 

154 128 12 

Lämnade bidrag -29 802 -13 942 13 

Saldo 0 0   
    

Årets kapitalförändring -153 -32 14 
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Balansräkning 
Belopp i tkr 

TILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31 Not 
Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 886 2 438 
 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 3 561 4 734 
 

Summa 5 447 7 172 15     

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 934 1 179 
 

Fordringar hos andra myndigheter 3 321 4 735 16 

Övriga kortfristiga fordringar 303 373 17 

Summa 4 557 6 287 
 

    

Periodavgränsningsposter       

Förutbetalda kostnader 2 835 2 887 
 

Upplupna bidragsintäkter 8 075 5 919 
 

Övriga upplupna intäkter 4 413 6 157 
 

Summa 15 322 14 963 18     

Avräkning med statsverket       
Avräkning med statsverket 6 654 1 677 

 

Summa 6 654 1 677 19     

Kassa och bank       

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 48 229 23 928 20 

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 210 223 21 

Kassa och bank 118 91 22 

Summa 48 557 24 242 
 

    

Summa tillgångar 80 538 54 341 
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(balansräkning fortsättning) 
Belopp i tkr 

KAPITAL OCH SKULDER 2018-12-31 2017-12-31 Not 

Myndighetskapital       
Donationskapital 20 20 

 

Balanserad kapitalförändring -1 660 -1 628 
 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen -153 -32 
 

Summa -1 793 -1 640 23     

Fonder       
Fonder 520 674 

 

Summa 520 674 12     

Avsättningar       
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

308 557 24 

Övriga avsättningar 1 172 935 25 

Summa 1 480 1 492 
 

    

Skulder m.m.       
Lån i Riksgäldskontoret 5 660 7 377 26 
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 0 27 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 5 913 4 725 28 
Leverantörsskulder 6 891 7 076 

 

Övriga kortfristiga skulder 2 232 1 949 29 
Depositioner 210 223 30 

Summa 20 905 21 350 
 

    

Periodavgränsningsposter       
Upplupna kostnader 26 594 11 176 

 

Oförbrukade bidrag 32 832 21 289 
 

Summa 59 426 32 465 31     

Summa kapital och skulder 80 538 54 341 
 

Ansvarsförbindelse 
Ersättning vid avflyttning enligt kontrakt med hyresvärden Klövern 2015. 

Kontraktstiden för lokalerna är enligt kontrakt 6 år med förlängningstid om 5 år. Om 
hyresförhållandet inte förlängs med en femårsperiod och om länsstyrelsen avflyttar innan 
hyresförhållandet varar i minst 10 år ska: 

• Hyresrabatt och flyttbidrag betalas tillbaka i sin helhet (1 305 tkr + 2 000 tkr) 
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• Utöver ovan ska 2 000 tkr betalas för de anpassningsinvesteringar som hyresvärden 
gjort för länsstyrelsens räkning. 

Länsstyrelsen behöver inte erlägga ovanstående belopp vid en avflyttning om hyresvärden 
sagt upp avtalet för avflyttning eller villkorsändring. 

Anslagsredovisning 
Redovisning mot anslag 
Belopp i tkr 
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Utgiftsområde 01 

        

Rikets styrelse 

        

01 05 001 ap.2 
Länsstyrelserna m.m. 

2 892 107 518 0 0 110 410 -107 185 3 225 32 

Utgiftsområde 19 

        

Regional tillväxt 

        

19 01 001 ap.2 
Regionala 
tillväxtåtgärder 

9 585 0 -9 585 -496 89 
 

Summa 2 901 108 103 0 -9 110 995 -107 680 3 315 
 

Redovisning mot inkomsttitel 
Belopp i tkr 
Inkomsttitel Beräknat belopp Inkomster Not 
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 735 642 

 

2537 Miljöskyddsavgift Täktavgift 3 350 3 979 
 

2552 03 Avgifter enligt avfallsförordningen 110 128 
 

2714 01 Sanktionsavgifter 220 378 
 

2714 05 Brott mot utlänningslagen 0 55 
 

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 200 0 
 

Summa  4 615 5 182 8 

Redovisning av beställningsbemyndiganden 
Anslag / 
Anslagsbenämning 

Tilldelat 
bemyndi-
gande 

Ingående 
åtaganden 

Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas 
fördelning per år 

Not 

    2018 2018 2019 2020 2021 2022 
 

19 01 001 ap.2               
 

Regionala tillväxtåtgärder 1 000 0 0 0 0 0 0 32 
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Tilläggsupplysningar och noter 
Resultatredovisningen – principer  
De flesta belopp i resultatredovisningen är framtagna med hjälp av ett länsstyrelse-
gemensamt rapportpaket. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket ger avrundnings-
differenser. Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där inte annat anges. 

Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Samman-
lagd arbetad tid divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar. 
I årsredovisningar från år 2014 och tidigare är årsarbetskraften baserad på 1 760 timmar.  

Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställnings-
period samt tjänstledighet om 100 %. Därutöver räknas timanställdas anställnings-
omfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 

Brukarundersökning 
Med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) och skyddandet av person-
uppgifter, har undersökningen begränsats till ett fåtal verksamheter och innefattar denna 
gång enbart brukare som är företag, kommuner med flera som inte är privatpersoner.  

I årets brukarundersökning har fyra verksamheter undersökts: 
• 28231 – Förprövning av djurstallar 
• 525 – Samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken 
• 55111 – Tillståndsprövningar vid Miljöprövningsdelegationen  
• 5558 – Anmälningsärenden gällande ändring av tillståndspliktig verksamhet 

Undantag från ekonomiadministrativa regelverket 
I regleringsbrevet för 2018 har regeringen beslutat om följande undantag från det ekonomi-
administrativa regelverket: 

”Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 § första – tredje styckena 
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 
§ andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att 
resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller 
volym och kostnader. 

Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultat-
redovisningen enligt 3 kap. 2 § jämfört med 3 kap. 1 § tredje stycket förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och års-
arbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från 
Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter.” 

Istället ska redovisning ske enligt regeringens särskilda beslut S2012/4487/SFÖ.  

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Allmänt 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag (FÅB) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 
förordningen. 

Länsstyrelsens redovisning följer god redovisningssed enligt 6 § förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring. 
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Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, är 5 januari 2019. 

Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor till och med brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter brytdagen 
redovisas som periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för periodavgränsningsposter har 
fastställts till 20 tkr.  

Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader såsom hyror med mera för att 
kostnaden ska belasta rätt period. Beloppsgräns är fastställd till 20 tkr. Skulder till 
personalen i form av kompledighet och semesterlöner redovisas månadsvis och regleras 
årsvis med värdeförändring till följd av ändrade löner med mera. 

Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag. 
Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas 
som upplupna bidragsintäkter. 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar med en bedömd nyttjandeperiod om minst 3 år och ett anskaffningsvärde på 
minst ett halvt basbelopp redovisas som anläggningstillgångar. Immateriella anläggnings-
tillgångar vid anskaffningsvärde på 100 tkr och för förbättringsutgifter på annans fastighet 
på minst 50 tkr. 

Stationära och bärbara persondatorer kostnadsförs direkt på grund av den tekniska 
utvecklingen och prisnivån samt för bärbara datorer då de utsätts för extra stort slitage. 

På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning månadsvis. Följande avskrivningstider 
tillämpas: 

 Avskrivningstid 
Immateriella anläggningstillgångar  3 år 

Materiella anläggningstillgångar:   

- Förbättringsutgift på annans fastighet högst 7 år 

- Maskiner, inventarier m.m.   

IT-utrustning 3 år 

Leasingavtal  3 år 

Bilar och transportmedel  4 år 

Maskiner  4 år 

Konst  ingen avskrivning 

Övriga inventarier 5 år 

- Pågående nyanläggning ingen avskrivning 

Värdering av fordringar och skulder 
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 
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Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2§ förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag 
Redovisning av skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till rådsledamöter och 
ledande befattningshavare samt uppgift om uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra 
statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 

Namn Ersättning 
kronor 

Andra uppdrag 

Landshövding 
  

Göran Enander 1 229 443 - 
Bostadsförmån 150 910 

 

Länsråd 
  

Johan von Knorring 1 052 975 Styrelseledamot: Wisjö AB. 

Insynsråd 
  

Agneta Gille 6 000 Ledamot: Insynsrådet för Polisen Mitt, Svenska Institutet, 
Riksbanksfullmäktige. Styrelseledamot: AB Trav och galopp. 

Ann-Christin Norrström 3 000 Ordförande: ALMI Företagspartner Uppsala AB, SLU Holding 
AB. Styrelseledamot: SH bygg sten och anläggning AB. 

Peter Högberg 3 000 Ledamot: Insynsrådet Länsstyrelsen i Västerbottens län. 
Paul Sandberg 4 500 Styrelseledamot: Tierps Tryckeri AB, Eric Sahlström Institutet 

AB, Hargshamn AB.  

Solweig Lindéll Sohlberg 3 000 Styrelseledamot: Nya affärshuset Lindell & Sohlberg AB, 
Nordström & Partners Transaktioner AB. 

Solveig Zander 3 000 Ledamot: Inspektionen för socialförsäkring, Riksrevisionens 
parlamentariska råd. 

Eva Åkesson 4 500 Ledamot: Konsistoriet Uppsala universitet, Insynsrådet Svenska 
institutet, Council Tartu universitet, Estland. Styrelseledamot: 
Studentlitteratur AB 

Jessika Roswall 3 000 Ledamot: Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, 
Domarnämnden, Insynsrådet för Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap, Riksdagsstyrelsen. Ordförande: 
Juristfirman A Roswall AB. Styrelseledamot: Enköpings 
hyresbostäder AB. 
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Noter till resultaträkningen 
Not 1 Intäkter av anslag 2018 2017   

01 05 001 ap.2 Förvaltningsanslag 105 120  98 114    
Årets minskning av semesterlöneskulden före 2009 -261  -298    
01 05 001 ap.2 Förvaltningsanslag 104 858  97 816    
19 01 001 ap.2 Regionala tillväxtåtgärder 96  322    
Summa intäkter av anslag 104 955  98 137    
Skillnaden mellan summan av intäkter av anslag samt medel som erhållits från statens budget 
för finansiering av bidrag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen beror på 
anslagsavräknad semesterlöneskuld intjänad till och med 2008 enligt övergångsbestämmelsen 
till 16 § anslagsförordningen. 

 
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2018 2017   

Offentligrättsliga avgifter 1 497  1 358    
Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 8 800  5 025    
Intäkter av andra ersättningar 207  894    
Summa 10 505  7 278       

  
Varav intäkter av avgifter enligt 4 § 
Avgiftsförordningen består av 

  

  
Intäkter uthyrning 666  769    
Intäkter utbildning/konferenser 1 632  1 335    
Intäkter konsultuppdrag 6 500  2 915    
Intäkter övriga 4 § avgifter 2  6     

8 800  5 025    
Den i separat tabell redovisad avgiftsbelagd verksamhet är inte jämförbar med denna not. Den 
separata tabellen avser enbart sådan verksamhet som ska ge ett årligt resultat. Övriga intäkter 
av avgifter har inte motsvarande kostnader och uppvisar inte något resultat utan ingår bl.a. i 
anslagsredovisningen, älgvårdsfond och externa medel gentemot andra myndigheter. 
Ökningen av intäkter av konsultuppdrag beror bland annat på ökade intäkter med anledning av 
valet: 1 777 tkr och intäkter med anledning av skogsbränderna 705 tkr. 

  



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 

142 

Not 3 Intäkter av bidrag 2018 2017   
Bidrag från statliga myndigheter 85 556  60 468    

varav 
  

  
Uppsala universitet 27  23    
Kammarkollegiet -0  288    
Riksantikvarieämbetet 2 904  2 661    
Länsstyrelsen i Dalarnas län 146  323    
Länsstyrelsen i Kronobergs län 53  19    
Länsstyrelsen i Stockholms län 23  553    
Länsstyrelsen i Södermanlands län 18  -205    
Länsstyrelsen i Västmanlands län 274  232    
Länsstyrelsen i Örebro län 18 826  11 572    
Länsstyrelsen i Östergötlands län 0  92    
Socialstyrelsen 363  38    
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 0  1    
Länsstyrelsen i Skåne län 0  118    
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 0  -0    
Arbetsförmedlingen 545  486    
Polismyndigheten 0  2    
Naturvårdsverket 25 116  22 429    
Sveriges lantbruksuniversitet 0  23    
Statens jordbruksverk 5 952  7 612    
Post- och telestyrelsen 79  26    
Affärsverket svenska kraftnät -9  109    
Kärnavfallsfonden 120  1 154    
Statens energimyndighet 281  348    
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 26 907  9 372    
Linneuniversitetet 27  21    
Havs- och vattenmyndigheten 3 905  3 170    

Bidrag från övriga 553  559    
varav bidrag från EU:s fonder 0  0    

Summa 86 109  61 027  
 
Not 4 Finansiella intäkter 2018 2017   

Räntekonto i Riksgälden 34  42    
Övriga finansiella intäkter 27  38    
Summa 61  80  

 
Not 5 Kostnader för personal 2018 2017   

Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal 

-86 904  -76 208  
  

varav 
  

  
Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal 

(uppdragstagare) 
-356  -475  

  
Övriga kostnader för personal -43 299  -37 045    
Summa -130 203  -113 253  
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Not 6 Övriga driftskostnader 2018 2017   
Övriga tjänster -40 123  -24 629    
Datatjänster -12 572  -10 408    
Övrigt -5 734  -5 327    
Summa -58 429  -40 364  

 
Not 7 Finansiella kostnader 2018 2017   

Räntekostnader i Riksgälden -158  -119    
Övriga finansiella kostnader -23  -35    
Summa -181  -154  

 
Not 8 Intäkter av 

avgifter m.m. 
som inte 
disponeras 

2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 
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ut

fa
ll 

Avgifter med bestämt 
ekonomiskt mål 

-5 236 -4 196 4 195 4 748 0 10 849 4 195 -6 100 -15 532 

2511 Expeditions- och 
ansökningsavgifter 

-2 340 -2 217 735 642 0 3 935 735 -3 293 -7 850 

2528 Avgifter vid 
bergstaten 

-18 -1 0 0 0 0 0 0 -19 

2537 Miljöskyddsavgift -2 939 -2 019 3 350 3 979 0 6 838 3 350 -2 859 -7 818 

2552 Övriga 
offentligrättsliga avgifter 

62 41 110 128 0 76 110 52 155 

varav 
 

     
   

 - Avgifter enligt 
avfallsförordningen 

62 41 
 

128 0 76 0 52 155 

Övriga intäkter som 
inte disponeras och 
inte har bestämt 
ekonomiskt mål 

415 1 267 
 

433 
     

varav 
         

2714 Sanktionsavgifter 210 945 220 378 
     

2714 Brott mot 
utlänningslagen 

0 101 0 55 
     

2811 Övriga inkomster 205 221 200 0 
     

          

Summa avgifter 
redovisade mot 
inkomsttitel 

-4 820 -2 930 4 615 5 182 
     

Kommentar: Uppgifterna speglar tabell 6.2 i Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna. Noten är 
uppdelad på avgifter med bestämt respektive inte bestämt ekonomiskt mål. På de avgifter som har bestämt ekonomiskt 
mål är lönekostnaderna hämtade utifrån redovisning på respektive verksamhetskod med finansiering förvaltningsanslag. 
På de kostnaderna läggs OH på utifrån Tabell B. 
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Not 9 Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag 

2018 2017 
  

01 05 001 ap.2 Förvaltningsanslag 2 065  2 028    
19 01 001 ap.2 Regionala tillväxtåtgärder 400  254    
Summa 2 465  2 282  

 
Not 10 Medel som erhållits från myndigheter för 

finansiering av bidrag 
2018 2017 

  
Från myndighet 

  
  

Kammarkollegiet 89  64    
Riksantikvarieämbetet 38  187    
Länsstyrelsen i Jönköpings län -256  0    
Länsstyrelsen i Västmanlands län 55  20    
Länsstyrelsen i Örebro län 621  366    
Socialstyrelsen 2 722  2 570    
Naturvårdsverket 14 546  4 825    
Post- och telestyrelsen 0  63    
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 20  18    
Havs- och vattenmyndigheten 9 410  3 448    
Summa 27 244  11 560  

 
Not 11 Övriga erhållna medel för finansiering av 

bidrag 
2018 2017 

  
Älgvårdsfonden -179  -145    
Bygdemedel 119  117    
Summa -60  -28  

 
Not 12 Avsättning till/upplösning av fonder mm för 

transfereringsändamål 
2018 2017 

  
Ingående balans 674  803    
Årets förändring -154  -128    
Utgående balans 520  674       

  
Uppdelat på 

  
  

Älgvårdsfonden 
  

  
Ingående balans 455  630    
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -179  -145    
Lämnade bidrag -6  -30    
Utgående balans 271  455       

  
Bygdemedel 

  
  

Ingående balans 220  173    
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 119  117    
Finansiella kostnader -1  -0    
Lämnade bidrag -88  -70    
Utgående balans 249  220  
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Not 13 Lämnade bidrag 2018 2017   
Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -21 977  -10 350    
Lämnade bidrag till internationella organisationer -26  -24    
Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -7 799  -3 568    
Summa Lämnade bidrag -29 802  -13 942       

  
inom verksamhetsområden 

  
  

Deponering, administration och fördelning av 
medel, allmänna arvsfonden m.m. 

-88  -70  

  
Jakt och viltvård -282  -182    
Regional projektverksamhet -2 465  -2 282    
Allmänt och övergripande inom hållbar 
samhällsplanering och boende 

-2  0  
  

Fornminnes- och kulturlandskapsvård 0  -105    
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer -38  -82    
Skydd mot olyckor, räddningstjänst -20  -18    
Miljömål -16 216  -2 018    
Miljöövervakning 0  -12    
Skydd av områden och arter (exkl. 
vattenskyddsområden och kulturreservat) 

-986  -489  

  
Förvaltning och skötsel av skyddade områden -77  -159    
Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön -27  -230    
Havsmiljöförvaltning och havsplanering -400  -443    
Efterbehandling av förorenade områden -2 321  -2 628    
Stöd till lantbruksutvecklingsåtgärder 0  -76    
Stöd till fisket -535  -542    
Fiskevård och fritidsfiske -3 174  -1 619    
Främjande insatser inom folkhälsoområdet -100  -228    
Jämställdhetsfrågor -308  -189    
Frågor inom mänskliga rättigheter -3 022  -2 570    
Integrationsfrågor 256  0     

-29 802  -13 942    
varav finansiering genom EU-fonder 

  

 
Not 14 Årets kapitalförändring 2018 2017   

Verksamhetsutfall 
  

  
Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 

-153  -32  
  

Semesterlöne- och löneskuld 261  298    
Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 
som finansieras av anslag 

-261  -298  

  
Summa verksamhetsutfall -153  -32     

      
Summa årets kapitalförändring -153  -32  
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Noter till balansräkningen 
Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 

  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 

  
  

Ingående anskaffningsvärde 3 867 3 867   
Utgående anskaffningsvärde 3 867 3 867      

  
Ingående avskrivningar -1 429 -876   
Årets avskrivningar -552 -552   
Utgående avskrivningar -1 981 -1 429    

      
Bokfört värde 1 886 2 438      

  
Maskiner, inventarier, installationer mm. 

  
  

Ingående anskaffningsvärde 11 647 11 812   
Årets anskaffning 746 934   
Årets försäljning, utrangering -194 -1 100   
Utgående anskaffningsvärde 12 198 11 647      

  
Ingående avskrivningar -6 913 -6 157   
Årets avskrivningar -1 918 -1 855   
Årets försäljning, utrangering 194 1 100   
Utgående avskrivningar -8 637 -6 913    

      
Bokfört värde 3 561 4 734      

  
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 5 447 7 172 

 
Not 16 Fordringar hos andra myndigheter 2018-12-31 2017-12-31   

Diverse fordringar andra myndigheter 933 2 503   
Mervärdesskatt 2 387 2 231 

  
Summa 3 321 4 735 

 
Not 17 Övriga kortfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31   

Uppbördsfordringar 118 373   
Övriga kortfristiga fordringar 185 0 

  
Summa 303 373 
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Not 18 Periodavgränsningsposter 2018-12-31 2017-12-31   

Förutbetalda kostnader 
  

  
Förutbetalda hyror 2 616 2 533   
Övriga förutbetalda kostnader 219 354   
Summa förutbetalda kostnader 2 835 2 887      

  
Upplupna bidragsintäkter 

  
  

Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 7 595    5 804   
varav 

  
  

Länsstyrelsen i Dalarnas län 0 28   
Länsstyrelsen i Stockholms län 3 0   
Länsstyrelsen i Västmanlands län 109 53   
Länsstyrelsen i Örebro län 111 404   
Länsstyrelsen i Östergötlands län 0 -197   
Arbetsförmedlingen 45 44   
Naturvårdsverket 0 -74   
Statens jordbruksverk 7 144 4 967   
Affärsverket svenska kraftnät 0 9   
Kärnavfallsfonden 0 540   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 60 0   
Havs- och vattenmyndigheten 121 28      

  
Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer 
eller privatpersoner 

480 115 
  

varav finansiering genom EU-fonder 
  

   
      

Totala upplupna bidragsintäkter 8 075 5 919   
  

Övriga upplupna intäkter 4 413 6 157      
  

Summa periodavgränsningsposter 15 322 14 963 
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Not 19 Avräkning med statsverket 2018-12-31 2017-12-31   
Uppbörd 

  
  

Ingående balans -1 120 -71   
Redovisat mot inkomsttitel (-) -5 182 -6 430   
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 5 821 5 381 

  
Skulder avseende uppbörd -481 -1 120   
Anslag i icke räntebärande flöde 

  
  

Ingående balans 263 1 195   
Redovisat mot anslag (+) 496 576   
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till 
icke räntebärande flöde (-) 

-929 -1 508 

  
Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde -171 263   
Anslag i räntebärande flöde 

  
  

Ingående balans -2 892 -2 807   
Redovisat mot anslag (+) 107 185 100 142   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -107 518 -100 227 

  
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -3 225 -2 892   
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

  

  
Ingående balans 678 976   
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -261 -298 

  
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

417 678 
  

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto   
 

  
Ingående balans 4 748 4 065   
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 75 181 52 188   
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -64 923 -47 631   
Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -4 892 -3 873 

  
Övriga fordringar på statens centralkonto 10 114 4 748    

      
Summa utgående balans avräkning med statsverket 6 654 1 677 

 
Not 20 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31   

Räntekonto i Riksgälden 48 229 23 928   
Räntekontokredit 5 500 tkr. Ej utnyttjad. 

  

 
Not 21 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31   

Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 210 223 
 
Not 22 Kassa och bank 2018-12-31 2017-12-31   

Danske Bank, Bygdemedel 97 69   
Danske Bank, Stiftelsen Sveriges nationaldag 20 20   
Dagskassor 1 1 

  
Summa 118 91 
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Not  23 Myndighetskapital            
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Utgående balans 2017 20 -1 628 -32 -1 640   
varav 

    
  

Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 

0 -1 628 -32 -1 660 

       
  

Ingående balans 2018 20 -1 628 -32 -1 640   
Föregående års kapitalförändring 0 -32 32 0        

  
Årets förändring 0 0 -153 -153   
varav 

    
  

Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 

0 0 -153 -153 

       
  

Summa årets förändring 0 0 -153 -153        
  

Utgående balans 2018 20 -1 660 -153 -1 793 
 
Not 24  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2018-12-31 2017-12-31  

Ingående avsättningar 557 864  
Årets pensionskostnader 21 72  
Årets pensionsutbetalningar -270 -379  
Utgående avsättning 308 557 

 
Not 25  Övriga avsättningar 2018-12-31 2017-12-31  

Lokalt omställningsarbete 
  

 
Ingående balans 935 768  
Årets avsättning 258 228  
Årets uttag -21 -61  
Utgående balans 1 172 935  
Summa övriga avsättningar 1 172 935  
Länsstyrelsen bedömer att 100 tkr av avsättningen till lokalt omställningsarbete kommer att 
användas under det närmast följande räkenskapsåret. 

 
Not 26 Lån i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31  

Ingående balans 7 377 8 458  
Under året upptagna lån 746 1 309  
Årets amorteringar -2 463 -2 390  
Utgående balans 5 660 7 377     

 
Beviljad låneram 8 500 8 300 

 
Not 27 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31  

 Beviljad kreditram 5 500 5 500 
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Not 28  Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2018-12-31 2017-12-31  

Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 3 326 2 394  
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 2 468 2 176  
Mervärdesskatt 119 155  
Summa 5 913 4 725 

 
Not 29  Övriga kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31  

Personalens källskatt 2 226 1 949  
Övriga kortfristiga skulder 6 0  
Summa 2 232 1 949 

 
Not 30  Depositioner 2018-12-31 2017-12-31  

Depositioner 210 223  
Posten består av deponerade hyror. Då länsstyrelsen inte kan påverka denna post, är det svårt 
att förutsäga när i tiden depositionerna kommer att regleras. 

 
Not 31 Periodavgränsningsposter 2018-12-31 2017-12-31  

Upplupna kostnader 
  

 
Upplupna löner, arvoden inkl social avg 61 526  
Upplupna semesterlöner inkl social avg 8 174 7 218  
Övriga upplupna kostnader 18 360 3 432  
Summa upplupna kostnader 26 594 11 176  
Större delen av ökningen av övriga upplupna kostnader, 13 309 tkr, beror på upplupna kostnader 
i två nya länsstyrelsegemensamma utvecklingsprojekt. 

 
Oförbrukade bidrag från annan myndighet 32 118 20 083  

varav 
  

 
Uppsala universitet 207 234  
Kammarkollegiet 92 181  
Riksarkivet 0 1  
Riksantikvarieämbetet 3 485 1 910  
Länsstyrelsen i Dalarnas län 92 0  
Länsstyrelsen i Jönköpings län 274 18  
Länsstyrelsen i Kronobergs län 181 234  
Länsstyrelsen i Stockholms län 430 399  
Länsstyrelsen i Södermanlands län 201 219  
Länsstyrelsen i Västmanlands län 1 932 1 686  
Länsstyrelsen i Örebro län 5 505 3 893  
Länsstyrelsen i Östergötlands län 283 283  
Länsstyrelsen i Hallands län 300 300  
Socialstyrelsen 195 81  
Lunds universitet 163 110  
Länsstyrelsen i Skåne län 139 139  
Polismyndigheten 0 -1  
Naturvårdsverket 6 418 1 858  
Sveriges lantbruksuniversitet 234 234  
Statens jordbruksverk 895 308  
Post- och telestyrelsen 180 54  
Kärnavfallsfonden 339 0 
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Not 31 Periodavgränsningsposter 2018-12-31 2017-12-31  
Statens energimyndighet 782 400  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 7 292 3 101  
Tillväxtverket 50 0  
Linneuniversitetet 64 90  
Havs- och vattenmyndigheten 2 386 4 354     

 
Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att 
användas: 

  

 
 - Inom tre månader 48% 15 313  
 - mer än tre månader till ett år 46% 14 707  
 - mer än ett år till tre år 6% 1 948  
 - mer än tre år 1% 150     

 
Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer 
eller privatpersoner 

714 1 206 

 
varav finansiering genom EU-fonder 0 0     

 
Summa oförbrukade bidrag 32 832 21 289     

 
Summa periodavgränsningsposter 59 426 32 465 

Noter i anslagsredovisningen 
Not 32 Anslag/Benämning Villkor Tilldelat 

Belopp 
Utfall 

  
01 05 001 ap.2 
Länsstyrelserna m.m., 
Uppsala län 

Anslagskredit 3 226 0   
Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 3 226 3 225   
Kredit på räntekonto 5 500 0   
Låneram för anläggningstillgångar 8 500 5 660   
Finansiering av förvaltningskostnader 
hos Uppsala läns landsting 

2 065 2 065 
  

19 01 001 ap.2 Regionala 
tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen i Uppsala 
län 

Anslagskredit 58 0   
Anslagsbehållning som disponeras inget -   
Uppföljning och utvärdering 100 96   
Beställningsbemyndigande 1 000 0 

  



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 

152 

Sammanställning över väsentliga uppgifter 
Sammanställningen är gjord enligt 2 kap. 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag.  

Belopp angivna i tkr 

Sammanställning väsentliga uppgifter 2018 2017 2016 2015 2014 

Låneram i Riksgälden 

 Beviljad 8 500 8 300 11 000 10 700 3 500 

 Utnyttjad  5 660 7 377 8 458 9 639 674 

Räntekontokredit i Riksgälden  

 Beviljad 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 

 Utnyttjad 0  0  0  0  0  

Räntekonto  

 Ränteintäkter 34 42 45 14 135 

 Räntekostnader -158 -119 -139 -45 0 

Avgiftsintäkter som disponeras 

 Budget 7 260 5 650 4 550 5 350 5 200 

 Utfall 10 505 7 278 7 169 4 080 6 091 

Avgiftsintäkter som inte disponeras 

Budget 4 615 4 050  3 300 3 450 3 475 

Utfall 5 182 6 430 4 248 3 899 3 040 

Anslagskredit 

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 
Rikets styrelse 01 05 001 ap.2 Länsstyrelserna mm. Uppsala län 

Beviljad 3 226 3 983 3 716 3 645 3 671 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Utgiftsområde 19 
Regional tillväxt 19 01 001 ap.2, Länsstyrelsen i Uppsala län 

Beviljad 58 58 235 198 198 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande 

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 
Rikets styrelse 01 05 001 ap.2 Länsstyrelserna mm. Uppsala län 

Summa anslagssparande 3 225 2 892 2 807 2 257 2 531 

Utgiftsområde 19 
Regional tillväxt 19 01 001 ap.2, Länsstyrelsen i Uppsala län 
19 01 001 Regionala tillväxtåtgärder 

Summa anslagssparande 89 9 280 105 77 

- Därav intecknade åtaganden med stöd av 
anslagssparande 

- - - - - 
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Sammanställning väsentliga uppgifter 2018 2017 2016 2015 2014 

Bemyndiganden 

Utgiftsområde 19 
Regional tillväxt 19 01 001 ap.2, Länsstyrelsen i Uppsala län 

Tilldelat 1 000 500 1 500 2 000 1 000 

Åtaganden 0 0 25 200 300 

Personal 

Antal årsarbetskrafter2) 180 165 159 160 160 

Medeltal anställda1) 205 189 178 176 173 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 108 991 990 937 939 

Kapitalförändring 

Årets kapitalförändring -153 -32 40 -147 -234 

Balanserad kapitalförändring -1 660 -1 628 -1 668 -1 521 -1 287 
1) Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 
100%. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 
2) Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid divideras 
med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar.] 

Kommentar till tabellen sammanställning över väsentliga 
uppgifter  
Av beviljad låneram har 0 tkr ianspråktagits för anläggningstillgångar som inte var 
lånefinansierade per den 31 december 2018. 
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