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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. 
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Landshövdingen har ordet 
Uppsala län tillhör landets mest expansiva regioner och har under senare år uppvisat den 
högsta procentuella befolkningsökningen av alla län. Den goda tillväxten i länet är en stor 
styrka men i vissa delar en utmaning för myndigheten – Länsstyrelsen i Uppsala är en 
resursmässigt liten länsstyrelse i förhållande till den kraftiga utveckling som sker här. 

Det råder fortsatt bostadsbrist i länets samtliga kommuner, trots de senaste årens höga 
byggtakt. Exploateringstrycket genererar ett stort antal ärenden för myndigheten och med 
en hög expansionstakt följer behovet att säkerställa en långsiktigt hållbar samhällsplanering. 
Vi ska stimulera ett ökat hållbart byggande och en ändamålsenlig dimensionering av infra-
struktur och kommunikationer och samtidigt slå vakt om viktiga natur-, miljö- och kultur-
intressen och göra avvägningar i samband med målkonflikter. Dricksvattenfrågor och 
tillgången på eleffekt är två områden som kommer att vara centrala under lång tid framöver. 

Beslutet om en fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm innebär en positiv 
utveckling för länet. Till avtalet kopplas beslut om byggnation av ett stort antal bostäder i 
Knivsta och Uppsala kommun vilket i stor utsträckning kommer att påverka planerings-
processerna i de berörda kommunerna framöver, liksom länsstyrelsens arbete. Ett gott 
samarbete mellan berörda aktörer borgar för en lyckosam utveckling, trots de utmaningar 
som projektet bär med sig. 

Miljö-, klimat- och naturvård har fortsatt prioriterats högt inom myndigheten. Länsstyrelsen 
har under året beslutat om inrättande av fyra nya naturreservat och utökning och förstärkt 
skydd av två befintliga. Länets nya klimat- och energistrategi med tillhörande åtgärds-
program Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan har varit i 
fokus för det regionala Miljö- och klimatrådet. Under året samlades länets aktörer för en 
gemensam manifestation för klimatet där samtliga deltagare undertecknade hållbarhets-
löften med åtgärder för minskad klimatpåverkan. 

Länsstyrelsen strävar ständigt efter att korta handläggningstider och att minska ärende-
balanser, så även under 2019. Genom regelbunden uppföljning, särskilda satsningar inom 
vissa ärendetyper och genom årliga så kallade handläggningsveckor fortsätter vi att utveckla 
och förfina våra rutiner – något som lett till att vi ligger i det övre toppskiktet för 
uppfyllande av målen kring handläggningstider i jämförelser med övriga län. Inom 
jordbruksområdet har stor energi lagts på att besluta de försenade utbetalningarna av 
ersättningar till jordbruket som ackumulerats under stödperioden. Vad gäller årets 
ansökningar har det nationella målet för utbetalningar nåtts och ärendebalansen för 2019 har 
varit den lägsta på flera år. 

Övning Havsörn, vilken syftade till att utveckla och utvärdera deltagande aktörers samlade 
förmåga att hantera en kärnteknisk olycka vid Forsmarks kärnkraftverk, engagerade stora 
delar av myndigheten under året. De erfarenheter och slutsatser som drogs från övningen 
gör oss väl rustade för vårt deltagande i Totalförsvarsövningen 2020. 

Under sommaren genomförde jag min tredje längre resa i länet på cykel – denna gång 
genom de södra kommunerna Håbo, Knivsta och östra Uppsala. Syftet var att på ett 
alternativt sätt få en bättre förståelse för de förutsättningar och förhållanden som råder i 
länet, denna gång med fokus på besöksnäringen och landsbygdsföretagens villkor.  

Året som gick inleddes med osäkerhet kring budgetläget, något som gjorde årsplaneringen 
mer utmanande än normalt. Nu när ett nytt år inletts ser jag att myndigheten har ett bra 
utgångsläge att ta sig an alla de möjligheter som ett expansivt och dynamiskt län som 
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Uppsala erbjuder. En framgångsfaktor i vårt län är den samarbetsanda som finns bland 
relevanta aktörer, mellan våra framstående universitet, näringslivet, civilsamhället och den 
offentliga sektorn. Det är en plattform som behövs för att nå framgång inom de vitt skilda 
områden där vi vill och ska vara med och utveckla och förbättra till gagn för länet och dess 
medborgare. Och där vi också ska bära med oss insikten om vår roll i ett större perspektiv – 
vår möjlighet och skyldighet att bidra till en utveckling som behövs även utanför länets och 
landets gränser. 
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Organisation och organisationsstyrning 2019 
Länsstyrelsens organisation 

Figur 1. Länsstyrelsens organisationsschema per 2019-12-31. 

Länsstyrelsens organisationsstyrning 
Riktningen för länsstyrelsens verksamhet fastställs genom prioriterade mål i 
verksamhetsplanen. De prioriterade målen genererar delmål och aktiviteter inom 
myndigheten. Verksamhetsplanen följs upp genom tertialrapportering då även en risk- och 
konsekvensanalys genomförs för målen. För mål med hög risk att inte kunna genomföras, i 
kombination med förväntat stora konsekvenser för myndigheten, tas en åtgärdsplan fram för 
hantering av identifierad risk och konsekvens.  
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Länsstyrelseinstruktion 2 §: Vårt uppdrag 
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.  

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. Länsstyrelsen 
lägger mycket stor vikt vid samverkan på alla nivåer liksom att ta ansvar för de tillsyns-
uppgifter som regeringen har ålagt myndigheten. Dessa instruktionsstadgade uppdrag 
genomsyrar hela länsstyrelsens verksamhet.  

Länsstyrelsen har en etablerad struktur för att främja en samordning av den statliga 
verksamheten liksom för att skapa förutsättningar för en sektorsövergripande samverkan 
inom länet. Dessa inkluderar återkommande möten med: 

• företrädare för länets åtta kommunledningar (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 områden; krissamverkan, miljö och klimat samt social 
hållbarhet. Utöver dessa träffar landshövdingen regelbundet rektorerna för Uppsala 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

En överenskommelse om samverkan finns med Region Uppsala och den högsta ledningen 
inom regionen och länsstyrelsen träffas fyra gånger per år i Uppsala läns- och regionråd. 
Länsstyrelsen deltar också i Region Uppsalas regionala ledningsgrupp. Länsstyrelsen är 
också aktiv i den breda samverkan som finns mellan Region Uppsala, kommunerna, 
näringslivet, civilsamhället och övriga organisationer i att utarbeta den regionala 
utvecklingsstrategin för Uppsala län. Regionen ingår i länsstyrelsens råd för social 
hållbarhet, miljö- och klimatråd samt krissamverkansråd. 

Landshövdingen är ordförande i STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i 
Uppsala, näringsliv och samhälle. STUNS, etablerad 1986, samlar beslutsfattare kring 
gemensamma frågor i skärningspunkten mellan de tre sektorerna i syfte att skapa 
förutsättningar för en uthållig tillväxt och konkurrenskraft i Uppsalaregionen. Strategiska 
fokusområden inkluderar life science, energi, innovation och hållbar stadsutveckling.  

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 
även i internationella kontakter. I många av länsstyrelsens internationella kontakter sker ett 
nära samråd, och ibland även samplanering, med andra relevanta aktörer inom länet för att 
kunna erbjuda inkommande delegationer ett brett program där flera organisationer kan 
delta. För att underlätta denna samverkan leder länsstyrelsen sedan en tid tillbaka en 
internationell samordningsgrupp vilken inkluderar Region Uppsala, Uppsala kommun, 
Handelskammaren, Uppsala universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet. Under 
kommande år kommer även STUNS att ingå i gruppen.  

Under året har länsstyrelsen stått värd för ett antal internationella besök, däribland av 
Islands talman, Armeniens talman, de nordiska centralbankscheferna och de nordiska 
byggmyndigheterna samt guvernörsbesök från Kenya. Därutöver finns ett nära löpande 
samarbete etablerat med den diplomatiska kåren inom för länet viktiga frågor. Under året 
har ambassadörer från Italien, Tyskland, Sydkorea, Kazakstan, Kina, Uruguay, Tunisien 
och Vietnam besökt Uppsala. En delegation från Vallonien har också besökt 
landshövdingen för att diskutera hur det befintliga vänlänsavtalet mellan Uppsala och 
Vallonien kan fördjupas och breddas. Inom ramen för STUNS har landshövdingen besökt 
Barcelona för att lära sig mer om stadens arbete med innovationsfrågor. 

Regionala råd och samverkan 
Länsstyrelsens regionala råd inom krissamverkan, miljö och klimat samt social hållbarhet är 
viktiga forum för samverkan på strategisk nivå och leds av landshövdingen. 

Krissamverkansrådet är ett organ på strategisk nivå för informationsdelning, samråd och 
samverkan inom området samhällsskydd och beredskap. Rådet syftar till att skapa samsyn 
på högsta chefsnivå genom att diskutera aktuella ämnen, utbyta information och öka 
kunskapen om ansvarsförhållanden mellan aktörerna. Rådet ska främja åtgärder som syftar 
till att reducera risker, hot och sårbarheter samt öka förmågan att hantera samhälls-
störningar. Rådet har under årets tre möten bland annat belyst den regionala risk- och 
sårbarhetsanalysen, regionala utvecklingsstrategin, Totalförsvarsövning 2020, 
implementeringen av Säkra kommunikationer samt kärnkraftsövning Havsörn 2019. Ett 
antal aktörer i krissamverkansrådet har ingått en avsiktsförklaring inom krissamverkans-
nätverket C-sam och ska även verka för utvecklingen av länets samverkan inom ramen för 
det samarbetet. Avsiktsförklaringen innehåller åtgärder som ska ge länets krishanterings-
aktörer förutsättningar att koordinera sina resurser genom en likriktning av organisation, 
förmåga att skapa en lägesbild som underlag för beslut och att ge korrekt och samstämmig 
information till länets medborgare. 

En viktig arena för analys och samsyn kring länets miljöutmaningar är det regionala Miljö- 
och klimatrådet. Rådets uppgift är att genom gemensamma mål, dialog, idé- och 
erfarenhetsutbyte bidra till att konkreta åtgärder genomförs för en bättre miljö i länet. Rådet 
består av representanter från offentliga, privata och ideella aktörer i länet. Länsstyrelsen 
utvecklar, samordnar och genomför regionala åtgärdsprogram för miljömålen genom att ta 
fram Färdplan för ett hållbart län. Färdplanen innehåller fyra regionala åtgärdsprogram 
inom olika temaområden som planeras att tas fram under perioden 2018–2021; klimat och 
energi, ekosystem och biologisk mångfald, vatten samt samhällsutveckling. Programmen 
förväntas öka takten i genomförandet av åtgärder i länet, samt stimulera till ökad samverkan 
inom åtgärdsarbetet där länet kan nå en större förändring när olika regionala aktörer arbetar 
tillsammans mot samma mål. Miljö- och klimatrådet har under 2019 varit ett viktigt forum 
för förankring och diskussion av Färdplan för ett hållbart Uppsala län. I syfte att stärka 
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genomförandet av åtgärdsprogrammen har länsstyrelsen och Miljö- och klimatrådet under 
2019 arbetat fram en process för hållbarhetslöften. Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsikts-
förklaring mellan länsstyrelsen och aktörer i länet och innebär att en aktör förbinder sig att 
genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen och där 
genomförandet följs upp årligen av länsstyrelsen. 

Syftet med Rådet för social hållbarhet är att få en väl fungerande samverkan inom social 
hållbarhet genom gemensamma ställningstaganden, gemensam inriktning och gemensam 
styrning. Målgrupp är personer i ledningsfunktion för länets kommuner och de myndigheter 
som verkar för social hållbarhet. Rådet har antagit två särskilt prioriterade samverkans-
områden under perioden 2019–2021. Det ena är hälsa, trygghet och goda livsvillkor i 
socioekonomiskt utsatta områden. Inom denna prioritering har en särskild överens-
kommelse och en handlingsplan mynnat ut i ett fortsatt arbetet med konkreta insatser som 
ska påbörjas under 2020. Det andra prioriterade området rör mäns våld mot kvinnor, 
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål. Genom att anta detta problemområde har rådet stärkt arbetet för de jämställdhets-
politiska målen i Uppsala län. I Regional strategi för jämställdhet 2018–2020, har komplexa 
samhällsutmaningar identifierats. För att effektivt kunna arbeta med dessa behövs en utökad 
koppling mellan uppdragen. Under 2019 har flera samarbeten, både internt och externt, 
utvecklats och fördjupats. Främst har samverkan mellan uppdragen jämställdhet, mäns våld 
mot kvinnor och brottsförebyggandeuppdraget etablerats. För information om arbetet med 
Intern strategi för jämställdhet Länsstyrelsen Uppsala län 2018–2020, se avsnitt 1 under 
återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 5 §. 

I Uppsala läns- och regionråd möts parterna fyra gånger per år i syfte att samverka och 
utbyta information och erfarenheter. Rådet är sammansatt av landshövding och länsråd, 
regionstyrelsens ordförande, andre vice ordförande samt regiondirektören. Under 2019 
träffades en ny treårig överenskommelse i syfte att skapa en effektiv, långsiktig och 
kraftfull samverkan, där roller, ansvar och uppdrag tydliggörs. För överenskommelsens 
första år, 2020–2021, har ett antal områden identifierats som särskilt angelägna för 
samverkan däribland Agenda 2030, social hållbarhet, klimat, innovationssystem, besöks-
näring, eleffekt, bredband, EU:s strukturfonder samt civilt försvar. 

Klimat och energi 
En ny klimat- och energistrategi för länet har beslutats. 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. 
Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser 
och öka energieffektivitet i samverkan med länets kommuner, Region Uppsala och andra 
aktörer. Länsstyrelsen tar fram strategier för att stödja övergången till ett fossilfritt och 
energieffektivt samhälle och deltar i regionala och nationella forum och projekt som bidrar 
till att nå Sveriges klimatmål. 

Miljösamverkan Uppsala län 
En regional miljösamverkan bildades mellan länets kommuner och länsstyrelsen under 
2018. Syftet är bland annat stärka kompetensen samt att ge förutsättningar för mer 
likvärdiga bedömningar och på så sätt öka rättssäkerheten. Syftet är även att samverkan ska 
leda till bättre resursutnyttjande och främja ett mer projektorienterat arbetssätt. Utbildnings-
insatser och projekt genomförs i stort efter önskemål från kommunernas inspektörer. Under 
2019 har det lett till att utbildningsinsatser inom bemötande och kommunikation samt 
dricksvattenteknik har genomförts. Ett livsmedelsprojekt med inriktning mot gemensam 
provtagningsplan slutfördes. Ytterligare två projekt inom hälsoskydd och miljöskydd 
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initierades under året. Arbete genomfördes även för att möjliggöra en utvidgning av Miljö-
samverkan Uppsala län till att från och med årsskiftet omfatta Dalarnas län (kommunerna 
och länsstyrelsen) samt Västmanlands län (länsstyrelsen). I och med utvidgningen har 
miljösamverkan bytt namn till Mitt miljösamverkan. 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  
Länsstyrelsen har under året anordnat länsmöten för livsmedelsinspektörer i länet i 
samverkan med Miljösamverkan Uppsala län samt genomfört en revision av kommunal 
livsmedelstillsyn. Länsstyrelsen har arbetat med kontroller av foder och livsmedel i primär-
produktionen i större omfattning än tidigare år vilket lett till att fler krav har ställts på 
åtgärder till följd av bristande efterlevnad av lagstiftningen. Gällande samordning av 
åtgärder mot djursjukdomar har länsstyrelsen hanterat ett antal zoonoser under året, såsom 
salmonella, listeria, harpest och trikiner. För att förebygga och planera för hantering av 
utbrott av epizootiska sjukdomar, och speciellt afrikansk svinpest, har länsstyrelsen 
samverkat med centrala myndigheter och bevakat länsstyrelsernas medverkan i olika 
nationella nätverk inom området. Inom djurskyddskontrollen har länsstyrelsen ökat kvoten 
mellan antalet normalkontroller och antalet anmälningskontroller i jämförelse med tidigare 
år. Detta har varit ett resultat av att den planerade kontrollen getts ett ökat fokus och av att 
arbetet mot en resurseffektiv djurskyddstillsyn med största möjliga djurskyddsnytta gett 
resultat. 

Landsbygdsutveckling  
Under året har länsstyrelsen handlagt ansökningar om stöd och ansökningar om 
utbetalningar inom olika stödtyper och insatsområden inom landsbygdsprogrammet samt 
havs- och fiskeriprogrammet. Samverkan sker mellan länsstyrelsen och Region Uppsala för 
avstämning kring bredbandsutbyggnaden i länet. Inom ramen för länets Partnerskap för 
landsbygdsutveckling har länsstyrelsen anordnat träffar under året. Länsstyrelsen anser att 
partnerskapet fyller en viktig funktion som nätverk för landsbygdsfrågor och därför har 
deltagarna fått möjlighet att ta aktiv del i uppdateringen av den regionala utvecklings-
strategin. 

Jordbrukarstöd 
Utmaningarna i införandet av den nya jordbrukspolitiken har varit kännbara även under 
detta år. Relativt omfattande handläggning från åren 2015–2018 har kvarstått under året och 
det råder en fortsatt hög ärendebalans inom flera av jordbrukarstöden. Länsstyrelsen arbetar 
för att så många lantbrukare som möjligt ska få ersättning vid första möjliga utbetalnings-
tidpunkt och 98 procent av direktstöden var utbetalda innan årsskiftet. Detta är en 
förbättring i jämförelse med tidigare år.  

Krisberedskap och civilt försvar 
Bedömningen av arbetet inom områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar 
och höjd beredskap är att de syften och de mål som föreligger för årets tillsynsarbete, 
uppföljningar av kommunernas och Region Uppsalas krisberedskap och övningsverksamhet 
har uppfyllts till stor del. Verksamheten bedöms sammantaget ha höjt länets samlade 
förmåga att hantera samhällsstörningar. Ett antal aktiva åtgärder har vidtagits för att vidare-
utveckla förmågan att kunna hantera samhällsstörningar samt beakta totalförsvarets krav i 
verksamheten och en planering för att kunna upprätthålla verksamheten så långt som 
möjligt även under höjd beredskap är påbörjad.  

Den mycket omfattande kärnkraftsövningen Havsörn 2019 har på ett tydligt sätt höjt 
inblandade aktörers förmåga att hantera komplicerade och utdragna händelser. Övningen, 
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som utgick från ett scenario med gråzonsproblematik, inbegrep alla faser vid en kärnkrafts-
händelse och bestod av fyra delövningar. Den involverade lokala, regionala, nationella och 
internationella aktörer med syftet att utveckla och utvärdera deltagande aktörers samlade 
förmåga att kunna hantera en kärnteknisk olycka. Totalt övades cirka 5000 personer.  

Upparbetade rutiner, regelbundna möten och utbildningar inom krissamverkansnätverket C-
sam har lett till goda resultat, både internt på myndigheten och hos övriga aktörer. 
Perspektivet höjd beredskap tas i allt större utsträckning i beaktande i planeringen. 
Säkerhetsskyddsarbetet har stärkts under året och ett regionalt nätverk är etablerat inom 
området. Denna samverkan effektiviserar bland annat incidentrapporteringen men skapar 
också möjligheter till stöd och informationsutbyte. 

Samhällsplanering och bostadsbyggande 
En regional bostadsmarknadsanalys av kommunernas bedömningar har sammanställts och 
återkopplats till länets kommuner. I den regionala analysen konstateras att bostadsbristen 
fortsatt är allvarlig. Det råder brist på bostäder för särskilda grupper i länets samtliga 
kommuner. Länsstyrelsen har analyserat situationen och gör i bostadsmarknadsanalysen 
bedömningen att en bred parlamentarisk bostadssocial utredning behöver tillsättas. Detta 
har också påtalats vid länsstyrelsernas möten med Boverket där även Finansdepartementet 
medverkat. 

Länsstyrelsen genomförde i december 2019 en större bostadskonferens för länets 
kommuner samt bostadsmarknadens aktörer kopplat till sitt uppdrag enligt 
bostadsförsörjningslagen (2000:1383) att uppmärksamma kommunerna på regional 
samordning kring boendefrågor. Temat för årets konferens var social hållbarhet i 
bostadsbyggande och planering. 

Länsstyrelsen har sedan lanseringen av Planeringskatalogen arbetat med att uppdatera 
befintliga underlag samt mata in nya underlag i katalogen. Under 2019 har länsstyrelsen 
även jobbat aktivt med att kommunicera och informera om Planeringskatalogen som en 
digital plattform med planeringsunderlag. Denna förmedling har främst ägt rum i samband 
med mötena md kommunens planerare. Den fulla effekten av Planeringskatalogen går ännu 
inte att bedöma, men länets kommuner är dock positiva till att alla planeringsunderlag finns 
samlade på samma plats. 

Länsstyrelsen erfar att särskilt de mindre kommunerna i länet uppskattar möjligheten att 
rådfråga länsstyrelsen i olika frågor. Länsstyrelsen har tidigare upplevt att kommunerna har 
haft ett visst motstånd att kontakta länsstyrelsen med frågor eller att delta på de tematiska 
träffarna. Detta har sannolikt varit ett resultat av att länsstyrelsens tillsynsvägledning 
fortfarande inte är så känd hos kommunerna, utan att rollen som överprövande myndighet 
varit mer framträdande i den allmänna uppfattningen och därmed mer förknippad med 
tillsyn. Under 2019 har de spontana telefon- och e-postkontakterna samt antalet deltagare 
vid träffarna ökat, något länsstyrelsen ser positivt på. Länsstyrelsen har fortsatt lagt stor vikt 
vid att kunna hålla tidiga samråd med länets kommuner och kunna ge tidiga och samlade 
besked.  

Behovet av vägledning är stort, både vad gäller tillsyn och tillämpning av plan- och 
bygglagen.  

Regeringsuppdrag större samlade exploateringar 
Under året har länsstyrelsen deltagit vid sammanträden avseende Uppföljning av avtal 
avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och "Nysala" i Knivsta kommun samt 
Uppföljning av avtal avseende bostadsbyggande i Bergsbrunna med omgivningar, Södra 
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staden och ”Nysala” i Uppsala kommun på regeringskansliet. Mötena sammankallades av 
den särskilde utredaren för regeringsuppdrag Fi N 2017:08 Samordning för 
bostadsbyggande. 

Utbyggnaden av Ostkustbanan till fyra spår, samt relaterat bostadsbyggande, kommer att 
påverka länet under flera år framöver. Länsstyrelsen har därför under året organiserat 
myndighetens arbete för att klara ärendehanteringen kopplat till avtalen avseende större 
samlade exploateringar som tecknats mellan staten, Region Uppsala, Knivsta kommun samt 
Uppsala kommun. En styrgrupp inom länsstyrelsen har bildats på ledningsnivå för att få en 
bättre kontroll, kunna prioritera och underlätta tvärsektoriell samverkan. 

Länsstyrelsen har under 2019 deltagit i och initierat flera tidiga dialoger framförallt kopplat 
till fyrspårutbyggnaden i länet. Det ökade antalet tidiga dialoger har resulterat i att de frågor 
som länsstyrelsen bevakar har kunnat tas om hand redan tidigt i planeringen. Dialogen 
skapar också en förutsägbarhet för vilka frågor som blir aktuella i planprocessen vilket 
gynnar både kommunerna och länsstyrelsen. 

Eleffekt 
Eleffektfrågan är en av länets viktigaste framtidsfrågor. Flera större och komplexa projekt 
är kopplade till denna fråga. Detta inkluderar dels projekt med koppling till fyrspårs-
utbyggnaden, dels projekt kopplade till behovet av att bygga nya stamnätslinjer inom och 
genom länet. Länsstyrelsens medverkan i tidiga samråd med Svenska kraftnät har även varit 
prioriterat då effektfrågan är mycket angelägen. Antalet ärenden gällande elkoncessioner 
har ökat markant sedan föregående år då det är flera kraftledningar i länet där koncessions-
tiden har gått ut eller där man höjer kraftledningens kapacitet.  

En regional samverkan har etablerats, #Uppsalaeffekten, för att öka nätkapaciteten men 
också för att frigöra nätkapacitet. Frigörande av nätkapacitet kan handla om lokal 
produktionsflexibilitet, användarflexibilitet, effekt- och energieffektivisering samt regionala 
prioriteringar. Länsstyrelsen leder denna fråga i samarbete med Region Uppsala och 
Uppsala kommun. 

Samlad bedömning av resultat 
Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Länsstyrelseinstruktion 3 §: Vår verksamhet 
1. De allmänna valen 
Länsstyrelsen har genomfört slutlig rösträkning av val till Europaparlamentet. Under året 
har länsstyrelsen planerat och utbildat en organisation för genomförandet av den slutliga 
rösträkningen av valet. Organisationen har bestått av ordinarie personal anställd på 
länsstyrelsen samt tillfälligt anställda. Länsstyrelsen har anordnat en endagsutbildning av 
kommunernas valnämnder, tagit fram risk- och säkerhetsrapporten Åtgärder inför valet, 
samt deltagit i regelbundna samverkansmöten med övriga länsstyrelser och 
Valmyndigheten. Länsstyrelsen har under året fattat 72 beslut för att utse nya ledamöter och 
ersättare i kommun- och landstingsfullmäktige. 

Resultatmått och resultatanalys – De allmänna valen 
De allmänna valen (verksamhet 201*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,5 1,1 0,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 0,8 1,8 0,1 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 1 583 4 810 266 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 124  99  81 

Antal beslutade ärenden 122  93  71 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0  0  0 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

De lägre kostnaderna 2019 beror på att det enbart genomfördes val till Europaparlamentet i 
jämförelse med 2018 då val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige genomfördes. 

Samlad bedömning av resultat 
Den slutliga rösträkningen av valet genomfördes inom föreskriven tid. Beträffande 
efterträdarval till kommun- och landstingsfullmäktige har 89 procent av besluten fattats 
inom 30 dagar.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

2. Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor 
Mål och inriktning inom alla de aktuella områdena utom ett, VÄS 287 (lagen om tillsyn 
över hundar och katter), styrs av den Nationella planen för kontrollen inom livsmedels-
kedjan (NKP). Det är med fokus på dessa mål som verksamheten har planerats och 
genomförts under året. Det sammantagna resultatet för året visar en viljeinriktning för att 
stärka kontrollen inom primärproduktionen. Resultaten speglar även den osäkerhet som 
rådde vid årets början kring statsbudgeten för 2019, vilket medförde att tjänster inom 
djurskyddskontrollen tillsattes senare än ursprungligen planerat. 
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Resultatmått och resultatanalys – Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 
Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära 
frågor (verksamhet 28*) 2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 0,0 0,1 0,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 9,6 9,4 8,8 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 11 177 10 533 10 077 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 547 1 450 1 409 

Antal beslutade ärenden 1 518 1 455 1 439 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2  4 3 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 
Minst 10% av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur 
kontrollerades  5,1* 6,5* 6* 

Andel obefogade anmälningskontroller ska vara max 25%  31 27 30 
Kvoten mellan anmälningskontroller och normalkontroller ska vara 
minst 1,0 0,89 0,86 1,12 

*Siffran är ändrad (jämfört med lämnade uppgifter i ÅR 2017 och ÅR 2018) efter att Jordbruksverket utfört registervård 
under januari 2020. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har under året hanterat över 1500 ärenden inom verksamhetsområdet. Den 
huvudsakliga anledningen till ökningen av den totala ärendemängden med cirka 100 
ärenden i förhållande till föregående år är att VÄS 287 hanterats under hela året 2019 men 
bara under sju månader för 2018. Dessutom har området kontroll av foder och livsmedel 
inom primärproduktionen prioriterats under 2019. Länsstyrelsen har under året aktivt 
arbetat för en ökad kontrollfrekvens för området primärproduktion. Detta har genererat fler 
ärenden både när det gäller registreringar av livsmedelsanläggningar och fler riskbaserade 
kontroller. Detta bidrar positivt till måluppfyllelsen för de gemensamma målen i den 
nationella kontrollplanen.  

Inom smittskyddsområdet har länsstyrelsen genomfört interna och externa informations-
insatser, till exempel genom att kommunerna har fått information via redan upprättade 
kanaler för beredskaps- och krisinformation. För att möta risken för spridning av 
antibiotikaresistens har kontrollen av veterinärer som behandlar livsmedelsproducerande 
djur prioriterats och antalet kontroller i fält har ökat. Samordningsaktiviteterna för 
livsmedelskontrollen i länet har varit ett stöd för kommunerna att uppfylla mål om säkra 
livsmedel och säkert dricksvatten. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

3. Regional tillväxt 
Resultatmått och resultatanalys – Regional tillväxt 
Under 2017 flyttades det regionala tillväxtansvaret från Länsstyrelsen i Uppsala län till 
Region Uppsala och det regionala tillväxtanslaget sänktes till 585 000 kronor per år. Under 
2018 beviljades samtliga inkomna projektansökningar utom en, men själva avslaget för den 
ansökan utfördes under 2019. Samtliga ansökningar från 2019 har beviljats och hela 
anslaget har nyttjats. Ett krav för att projekt ska beviljas är att de bidrar till att uppfylla den 
regionala tillväxtstrategin. Genom projekten har länsstyrelsen därmed bidragit till den 
regionala utvecklingen. Detta beskrivs mer ingående i avsnitt 1.13 under återrapporteringen 
till Näringsdepartementet. 
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Landshövdingen är ordförande i Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, 
näringsliv och samhälle (STUNS), som är en samverkansplattform kopplad till forskning 
och innovation. En treårig strategisk plan har under året tagits fram där de styrande 
principerna sätter ramarna för stiftelsens arbetssätt samt dess förhållande till omvärld och 
intressenter. Dessa är evidensbaserad och oberoende, hållbart förhållningssätt, flerparts-
deltagande och kunskapsintensiv verksamhet. STUNS verkar utifrån tre huvudfunktioner: 
mötesplats & diskussionsforum, samverkansplattform & systemperspektiv samt utblick & 
insikt. 

Regional tillväxt (verksamhet 30*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,5 0,0 0,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 0,6 1,0 0,9 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 1 657 1 033 1 088 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 13 14 20 
Antal beslutade ärenden 15 11 17 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 1 2 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 2 368 2 465 2 282 

Verksamhetskostnaderna har ökat mellan år 2019 och år 2018, vilket beror på upparbetade 
kostnader samt konsultkostnader kopplade till länsstyrelserelaterade projekt som finansieras 
via regionala tillväxtmedel. Det gäller projekten Utveckla besöksnäringen utifrån Linnés 
platser och Jordbruksmark i prövning och planering – vägledning till kommunerna. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har bedömt och hanterat alla inkomna ansökningar och samtliga medel har 
utbetalats. Projektansökningar och del- och slutrapporter har uppfyllt samtliga krav som 
ställs bland annat på att projekten ska bidra till den regionala utvecklingsstrategin och 
hållbarhetskriterierna. Därmed bedöms resultatet vara utmärkt. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

4. Infrastrukturplanering 
Strategisk och fysisk planering av infrastrukturåtgärder  
Under året har fler planer, program samt andra planeringsarbeten inletts än under 2018. 
Detta är till följd av de avtal avseende större samlade exploateringar som tecknats mellan 
staten, Trafikverket, Region Uppsala, Knivsta kommun samt Uppsala kommun – de så 
kallade fyrspårsavtalen. Vidare har fler tidiga dialoger genomförts under 2019 med 
respektive kommun gällande olika utbyggnadsområden som går att koppla till fyrspårs-
avtalen. Länsstyrelsen konstaterar att dessa stora infrastruktursatsningar och samhälls-
exploateringar kommer att påverka länet och länsstyrelsens arbetsinsats flera år framåt. 
Därför har länsstyrelsen sett ett samordningsbehov av de ärenden som går att koppla till 
fyrspårsutbyggnaden och de större samlade exploateringarna inom myndigheten. Detta för 
att kunna få en effektiv handläggning över tid. Länsstyrelsen har därför under 2019 haft 
fokus på att dels organisera myndighetens arbete, dels vidta kompetenshöjande insatser.  

Länsstyrelsen har bland annat genomfört en intern utbildningsinsats om ekologiska 
kompensationsåtgärder och skadeförebyggande åtgärder. Därutöver bidrog länsstyrelsen i 
Uppsala län till att samordna en gemensam handläggarutbildning om väg- och järnvägs-
planer för länsstyrelsernas infrastrukturhandläggare inom ramen för länsstyrelsernas nätverk 
Forum för hållbart samhällsbyggande (numera Samhällsbyggnadsnätverket). Utbildningen 
arrangerades tillsammans med Trafikverket. Flera medarbetare från Länsstyrelsen i Uppsala 
län deltog och har därigenom fått ökad kunskap i handläggning av väg- och järnvägsplaner 
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genom kunskapsutbyte. Utbildningar av detta slag innebär även en möjlighet att utbyta 
erfarenheter länsstyrelser emellan samt etablera kontakt mellan myndigheternas 
infrastrukturhandläggare. Sammantaget har det inneburit att länsstyrelsen har skaffat sig en 
ökad beredskap och en höjd kompetens för att kunna möta upp behov från kommunerna, 
Trafikverket och Region Uppsala i arbete kopplat till större samlade exploateringar. Mer 
information kring detta återfinns i avsnitt 9 under återrapporteringen av länsstyrelse-
instruktion 5 §. 

Genomförda insatser har hittills resulterat i en förbättrad samordning av frågor relaterade 
till fyrspårssatsningen och gett en ökad kompetens inom hela organisationen. Länsstyrelsen 
har därutöver påbörjat en kartläggning av områden där det kan finnas behov av ytterligare 
intern kompetensutveckling kopplat till väg- och järnvägsplaner samt stora projekt, ett 
arbete som kommer att fortsätta under 2020. Denna typ av utbildningsinsatser kan ske på 
olika sätt, till exempel genom studiebesök, workshops etcetera. Det krävs en långsiktigt 
uthållig intern organisation med en god kompetens för att hantera de infrastrukturärenden 
och detalj- och översiktsplaneärenden som fyrspårssatsningen kommer att generera.  

Länsstyrelsen har under året deltagit i samrådsmöten med Trafikverket och lämnat 
yttranden över remisser i de pågående projekten i länet. Länsstyrelsen har även lämnat 
synpunkter i olika remisser kopplat till infrastrukturfrågor, till exempel remiss om 
genomförandeplan för den regionala cykelstrategin. 

Länsstyrelsen har även medverkat i det pågående arbetet med riksintresseprecisering för 
Arlanda flygplats. Arbetet med riksintressepreciseringen tas fram av Trafikverket i 
samarbete med länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län samt Swedavia. Länsstyrelsen 
har medverkat dels i en arbetsgrupp och dels i en samordningsgrupp kopplat till arbetet med 
riksintressepreciseringen. Trafikverkets arbete med precisering av riksintresse avses bli 
klart under 2020. Samarbetet har varit av betydelse för ömsesidigt ökad kunskap och för 
samsyn i olika frågor.  

Under året har länsstyrelsen även medverkat i andra mötesfora, både lokalt och regionalt. 
Till exempel har länsstyrelsen samverkat med Region Uppsala för att skapa en gemensam 
samsyn i frågor som berör både fysisk planering och infrastrukturplanering i länet inom 
ramen för nätverket Forum för fysisk planering (FFFP). Här deltar regionen, samtliga länets 
kommuner samt Trafikverket.  

Länsstyrelsen har under 2019 genomfört ett antal interna handläggarmöten för infrastruktur-
ärenden för att samordna sig i infrastrukturärenden och för att möjliggöra kunskapsutbyte i 
ärendehantering mellan handläggare. Länsstyrelsen bedömer att det har bidragit till en 
effektivare handläggning och främjat ett likartat arbetssätt. 

Resultatmått och resultatanalys – Infrastrukturplanering 
Länsstyrelsen har under 2019 konstaterat att planeringsarbeten som går att koppla till 
fyrspårsutbyggnaden och fyrspårsavtalen har kommit längre hos Trafikverket, Uppsala och 
Knivsta kommun jämfört med året innan. Fyrspårssatsningen är ett stort infrastrukturprojekt 
som kommer att påverka länet och länsstyrelsens arbetsinsats under flera år framöver. 
Länsstyrelsen har därför haft stort fokus på att etablera en intern organisation inom 
myndigheten kopplat till fyrspårssatsningen för att främja en effektiv handläggning av både 
järnvägs-, detalj- och översiktsplaner över tid. Knivsta och Uppsala kommun har efterfrågat 
en tätare kontakt med länsstyrelsen för att genomföra tidiga dialoger kring vissa plan-
ärenden som berörs av fyrspårsavtalen. Dessa ärenden har ännu inte blivit registrerade 
ärenden hos länsstyrelsen då de ingår i länsstyrelsen roll att ge råd och stöd i ett tidigt 
skede. 
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Infrastrukturplanering (verksamhet 34*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,1 0,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,1 1,4 1,2 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 1 743 2 261 1 758 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 24 26 30 
Antal beslutade ärenden 13 26 39 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 2 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

Länsstyrelsen har avgjort färre ärenden än föregående år, då flera ärenden inkom under den 
senare delen av året. Inkommande ärenden minskar för andra året i följd. Länsstyrelsen 
förväntar sig dock att infrastrukturärenden kommer att öka framgent, då det nu genomförs 
tidiga dialoger som går att koppla till fyrspårsutbyggnaden. Ambitionen är att fortsatt kunna 
arbeta med verksamhetsutveckling under året samt ha en fortsatt beredskap för att möta 
kommande större projekt. 

Samlad bedömning av resultat 
Resultatet bedöms övervägande gott gällande hanteringen av ärenden och den 
organisatoriska utvecklingen av länsstyrelsen. Det finns dock ett fortsatt behov av att 
ytterligare utveckla ärendehanteringen, bland annat genom att ta fram fler beslutstöd, samt 
att fortsätta med kompetenshöjande insatser för de handläggare som kommer att beröras av 
den förväntade ökade ärendemängden framöver. Det gäller inte enbart infrastruktur-
handläggare. Sammantaget bedöms resultatet som gott, dock med notering om 
utvecklingsbehov. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

5. Hållbar samhällsplanering och boende 
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. Dessa möten 
har också syftat till att samla in information för länsstyrelsens uppföljning av tillämpningen 
av plan- och bygglagen.  

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 fyra till sex gånger per år. Mer information om infrastrukurplanering 
finns i avsnitt 4 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §. 

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 inriktningsmålen för 
överklagade ärenden samt uppföljning av kommunala planer som överklagats.  

Länsstyrelsen har under 2019 anordnat en tematräff för handläggare i länets kommuner. 
Syftet med tematräffen är vidareutbildning inom olika områden som efterfrågats av 
kommunerna eller där länsstyrelsen ser att det finns behov av utbildning och/eller ensning. 
2019 års tematräff har tagit upp hur buller bör hanteras i detaljplaner och vilka plan-
bestämmelser som behövs kopplat till det samt hur buller påverkar vår hälsa. Under 
tematräffen diskuterades även hur detaljplanens syfte bör utformas för att kunna vara ett 
stöd för bygglov. I och med att många planer förläggs i bullerutsatta lägen hoppas 
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länsstyrelsen genom denna träff ha skapat en ökad förståelse för hur planer kan utformas 
med mera.  

Länsstyrelsen i Uppsala län anordnade 2019 års plan- och bostadsdagar för länsstyrelserna 
där temat var möten och mötesplatser. På plan- och bostadsdagarna deltog cirka40 talare 
och 150 deltagare. Plan- och bostadsdagarna genomfördes med medverkan från Uppsala 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet med mål att överbrygga urban och agrar 
forskning relaterat till praktisk verklighet. Plan- och bostadsdagarna syftar även till att 
underlätta ett gott erfarenhetsutbyte mellan handläggare och mellan länsstyrelser. 

Utbyggnaden av Ostkustbanan till fyra spår, samt därtill relaterat bostadsbyggande, kommer 
att påverka länet under flera år framöver. Utbyggnaden av Ostkustbanan och avtalen 
avseende större samlade exploateringar som tecknats mellan staten, Region Uppsala, 
Knivsta kommun samt Uppsala kommun redovisas i avsnitt 4 under återrapporteringen av 
länsstyrelseinstruktion 3 § och i avsnitt 9 under återrapporteringen av länsstyrelse-
instruktion 5 §.  

Under 2019 har länsstyrelsen fortsatt att arbeta med att prioritera tidiga samråd med länets 
kommuner. Länsstyrelsen bedömer att detta lett till att myndigheten har verkat framåt-
syftande 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 gjorts under året för att utveckla arbets-
former (till exempel bemötande och dialog) och tillämpning av berörd lagstiftning i länet. 
Länsstyrelsen har under 2019 kunnat fortsatt ha korta handläggningstider för överklagande 
av kommunernas beslut om lov, vilket resulterat i att målen i regleringsbrevet nås med 
mycket god marginal. 

Bostadsförsörjning 
Länsstyrelsen genomförde under 2019 en större bostadskonferens för politiker och 
tjänstemän. Konferensen syftade till att i enlighet med länsstyrelsens uppdrag enligt 
bostadsförsörjningslagen (2000:1383) stärka den regionala samordningen kring boende-
frågor. Länsstyrelsens arbete med bostadsförsörjning redovisas i avsnitt 9 under 
återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 5 §. 

Klimatanpassning 
Även klimatfrågan har varit högst aktuell under året. För vidare information hänvisas till 
avsnitt 8 under återrapportering av länsstyrelseinstruktion 3 §. 

Havsplanering 
Den första havsplanen var på granskning under våren 2018, vilket föranledde aktiviteter på 
regional och nationell nivå. Länsstyrelsen i Uppsala län arrangerade ett gemensamt 
granskningsmöte för kustkommunerna och regionerna. Under granskningstiden lämnade 
länsstyrelsen ett yttrande efter att ha samordnat sig med angränsande länsstyrelser.  

Som en följd av havsplaneringen har yrkesfisket i länet uppmärksammats och samordningen 
i frågan med angränsande länsstyrelser har ökat. I havsplanerna har frågan om energi-
produktion och havsbaserad vindkraft diskuterats. Kustlänsstyrelserna hade ett två-dagars 
seminarium i Uppsala där planhandläggare och energi- och klimatsamordnare träffades för 
erfarenhetsutbyte och kunskapsbyggande vilket resulterade i ett utökat nationellt nätverk 
kring havsbaserad vindkraft.  

Pan Baltic Scope är ett EU-projekt med koppling till havsplanering. Länsstyrelsen har 
deltagit i en av projektets workshops i Finland vilket fokuserade på samverkan i stort 
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liksom samverkan med småskaliga kustnära verksamheter och yrkesfiskare. Seminariet gav 
både utökade kunskaper samt nätverk.  

Framtagande av planeringsunderlag 
Under året har ett projekt som handlar om vägledning för kommunerna gällande jordbruks-
mark i prövning och planering inletts. Projektet, som kommer att avslutas 2020, har 
efterfrågats av länets kommuner och har föregåtts av ett förarbete vilket startade redan 2017 
i samarbete mellan flera enheter inom länsstyrelsen (enheterna för landsbygdsutveckling, 
jordbrukskontroll och jordbruk) Projektet grundar sig i att en stor del av jordbruksmarken i 
Uppsala län har exploaterats, bland annat för att bygga bostäder. När jordbruksmark 
succesivt tas i anspråk blir resultatet på sikt att stora arealer jordbruksmark försvinner. 
Hushållning med jordbruksmarken säkerställer en långsiktig livsmedelsförsörjning men 
påverkar samtidigt Uppsalas näringsliv, landsbygd och länets framtida utvecklings-
möjligheter. Att jordbruksmark tas i anspråk påverkar även Sveriges självförsörjandegrad. 
Syftet med projektet är att ta fram ett underlag om jordbruksmark som kan användas av 
kommunerna i planärenden samt kopplat till förhandsbesked och bygglov. Underlaget kan 
också användas av länsstyrelsen samt Region Uppsala i ärendehandläggning och regional 
planering. Underlaget kommer också att användas i sammanställningen av statliga intressen 
och till sammanfattande redogörelser. 

Tillsynsvägledning 
Länsstyrelsen har under året genomfört två tematiska byggträffar. Den första träffen riktade 
sig till förtroendevalda i byggnadsnämnderna i länet. Vid träffen visades Boverkets webb-
utbildning PBL på rätt sätt – En introduktion till plan- och bygglagstiftningen för 
förtroendevalda, och därefter fördes diskussioner kring utbildningens innehåll. Temat för 
den andra träffen var skyltar, tillstånd och tillsyn. Målgruppen för denna träff var 
bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Träffarna syftar till att ge råd och stöd i 
kommunernas tillsynsarbete kring plan- och bygglagen och underlätta kontakt mellan 
handläggarna i de olika kommunerna. 

Under hösten besökte länsstyrelsen samtliga kommuner i länet, i samband med 
återrapporteringsarbetet av regleringsbrevsuppdrag nr 38, RU38, geotekniska risker. 
Målgruppen för besöken var chefer, tjänstemän och politiker i kommunernas byggnads-
nämnder, eller motsvarande. Vid besöken följdes frågeställningarna kring RU38 upp, vilket 
gav ytterligare värdefull information till återrapporteringen av uppdraget. Återrapportering 
skedde genom plan- och byggenkäten i januari 2020. 

Rådgivning 
I övrigt har länsstyrelsen, i de fall kommunerna initierat det, fört diskussioner via telefon 
och e-post kring direkta frågor från chefer och tjänstemän i byggnadsnämnderna i länet.  

Nyhetsbrev 
Under året har länsstyrelsen vid fyra tillfällen skickat ut nyhetsbrev till länets kommuner 
och andra aktörer i samhällsplaneringen. Nyhetsbrevet innehåller övergripande information 
inom samhällsplanering, byggande med mera. Nyhetsbrevet syftar till att ge samma 
information till alla kommuner och andra intresserade aktörer vid ett och samma tillfälle. 

Nationell samverkan och nätverk 
Länsstyrelserna samarbetar inom sakområdet Hållbar samhällsplanering och boende genom 
nätverket FORUM för hållbart samhällsbyggande. 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 inom 
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området och ta vara på kreativiteten hos medarbetarna. Nätverket är en del av länsstyrelse-
samverkan inom LST21. Under 2019 genomfördes en omorganisering av nätverket och i 
denna process deltog länsstyrelsen dels i fysiska möten och dels genom inspel på de olika 
förslagen som arbetades fram. Genom detta arbete bedömer länsstyrelsen att det har blivit 
tydligare inom vilka områden det finns behov av nationell samverkan och att samverkan 
mellan länsstyrelser kommer att underlättas. Nätverket bytte namn och heter nu 
Samhällsbyggnadsnätverket. Inom nätverket finns expertgrupper med tillhörande 
handläggarnätverk som bereder olika gemensamma frågor/remisser/regleringsbrevsuppdrag. 
Aktiva expertgrupper finns kopplat till översiktsplanering, lantmäteriärenden, stöd och 
bidrag, bostadsförsörjningsplanering, detaljplaneplanering, översiktsplanering, 
infrastrukturplanering, tillsynsvägledning PBL, klimatanpassning, fastighetsbildnings-
ärenden etcetera. 

Handläggare har också deltagit i samhällsbyggnadsnätverkets handläggarträffar tillsammans 
med övriga länsstyrelser inom detaljplanering, infrastruktur, bostadsförsörjning, översikts-
planering, stöd, tillsynsvägledning, med mera. Deltagande i dessa träffar har bidragit till 
kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte.  

Länsstyrelsen har under året deltagit i den nationella redaktionen för Planeringskatalogen. 
Inom ramen för samverkan kring tillgängliggörande och tillhandahållande av planerings-
underlag har länsstyrelsen deltagit i miljömålsrådsåtgärden Samverkan i samhälls-
planeringen, i syfte att skapa stabila rutiner kring planeringsunderlag från berörda 
myndigheter. Som en del av arbetet för en sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess 
har länsstyrelsen deltagit i Naturvårdsverkets workshops för digitalt informationsutbyte för 
MKB:er (miljökonsekvensbedömningar). Länsstyrelsen har även deltagit i framtagande och 
etablering av en förstudie till digitaliserat handläggarstöd för planhandläggare. I oktober 
deltog länsstyrelsen i en innovationsverkstad för nya arbetssätt. Under året har en 
kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter, riktad i huvudsak till kommuner men 
även till länsstyrelserna, med fokus på samhällsbyggnadsprocesserna formerats för 
genomförande 2020. Länsstyrelsen har deltagit i detta arbete.  

Eldistribution 
I Uppsala län pågår flera nätkoncessionsärenden där befintliga kraftledningar antingen 
saknar giltig nätkoncession eller där det är aktuellt att öka spänningen i nätet. Länsstyrelsen 
har under året haft flera samråd med olika nätägare och besvarat flera remisser från 
beslutande myndighet, Energimarknadsinspektionen. Detta har inneburit en markant ökning 
av ärenden inom den aktuella ärendegruppen jämfört med föregående år. 

Länsstyrelsen arbetar även aktivt med energi- och klimatarbetet, vilket även beskrivs i 
avsnitt 6 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §, samt i avsnitt 1.13 under 
återrapporteringen till Näringsdepartementet. Bristen på eleffekt är högst aktuell i länet. 
Svenska kraftnät planerar för en förstärkning av det befintliga stamnätet vilket kommer att 
påverka bland annat Uppsala län, till exempel inom ramen för projekten Nord-Syd och 
Västerås-Enköping. Länsstyrelsen har därför medverkat i flera tidiga dialoger med Svenska 
kraftnät under 2019 för att, i ett tidigt skede, bidra med information i de aktuella projekten.  

Länsstyrelsen har även svarat på en remiss över betänkandet Moderna tillståndsprocesser 
för elnät (SOU 2019:30). Under året har länsstyrelsen också genomfört en översyn av 
interna beslutsstöd och tagit fram mallar kopplat till nätkoncessioner. Detta har bidragit till 
en förbättring i ärendehandläggningen och ett ökat stöd till nya handläggare. Personal-
resurserna inom området förstärktes under 2019 och kommer att förstärkas ytterligare under 
2020 i syfte att minska sårbarheten. 
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Resultatmått och resultatanalys – Hållbar samhällsplanering och 
boende 
Länsstyrelsen har under 2019 deltagit i och initierat flera tidiga dialoger, framförallt kopplat 
till fyrspårutbyggnaden i länet. Det ökade antalet tidiga dialoger har säkerställt att 
länsstyrelsen har varit delaktiga tidigt i planeringen och även skapat en förutsägbarhet i 
vilka frågor som kan bli aktuella i planprocessen. Detta gynnar både kommunerna och 
länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har sedan lanseringen av Planeringskatalogen arbetat med att uppdatera 
befintliga underlag samt mata in nya underlag i katalogen. Under 2019 har länsstyrelsen 
även jobbat aktivt med att kommunicera och informera om Planeringskatalogen som en 
digital plattform för planeringsunderlag. Denna förmedling har främst ägt rum i samband 
med kommunmötena. Den fulla effekten av Planeringskatalogen går ännu inte att bedöma, 
men länets kommuner är dock positiva till att alla planeringsunderlag finns samlade på 
samma plats. 

Länsstyrelsen erfar att särskilt de mindre kommunerna i länet uppskattar möjligheten att 
rådfråga länsstyrelsen i olika frågor. Länsstyrelsen har tidigare upplevt att kommunerna har 
haft ett visst motstånd att kontakta länsstyrelsen med frågor eller att delta på de tematiska 
träffarna. Detta har sannolikt varit ett resultat av att länsstyrelsens tillsynsvägledning 
fortfarande inte är så känd hos kommunerna, utan att rollen som överprövande myndighet 
varit mer framträdande i den allmänna uppfattningen och därmed mer förknippad med 
tillsyn. Under 2019 har de spontana telefon- och e-postkontakterna samt antalet deltagare 
vid träffarna ökat, något länsstyrelsen ser positivt på. 

Behovet av vägledning är stort, både vad gäller tillsyn och tillämpning av plan- och 
bygglagen.  

Den samverkan som äger rum inom ramen för Samhällsbyggnadsnätverket (tidigare 
FORUM) och inom expertgruppen Tillsynsvägledning är mycket värdefull för skapandet av 
en länsstyrelsegemensam kompetensbank till nytta för alla Sveriges kommuner. 
Länsstyrelsen har också prioriterat medverkan i tidiga samråd med Svenska kraftnät då 
effektfrågan är angelägen i länet. De tidiga dialogerna finns inte registrerade som inkomna 
eller beslutade ärenden. 

Antalet ärenden kopplade till elkoncessioner ökade markant jämfört med föregående år då 
det finns flera kraftledningar i länet för vilka koncessionstiden har gått ut eller där man 
höjer kraftledningens kapacitet.  

Flera större och komplexa projekt förväntas komma in framöver, dels till följd av fyrspårs-
utbyggnaden, dels på grund av behovet av nya stamnätslinjer inom och genom länet. 
Personalresursen inom aktuell ärendegrupp elkoncessioner förstärktes under 2019 och 
kommer att förstärkas ytterligare under 2020. Ambitionen är att fortsatt kunna arbeta med 
verksamhetsutveckling under det kommande året samt ha beredskap för att möta kommande 
större projekt. 
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Hållbar samhällsplanering och boende 
(verksamhet 40* och 41*) 

2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 3,5 2,3 2,7 
Årsarbetskrafter kvinnor 10,2 8,0 8,1 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 15 096 11 860 11 873 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 072 2 106 1 527 
Antal beslutade ärenden 1 879 1 861 1 460 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 2 36 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 2 0 

Under 2019 har länsstyrelsen prioriterat planhandläggning och handläggningen av energi- 
och bostadsstöd. Länsstyrelsen har därför tillfälligt förstärkt handläggarresursen både vad 
gäller plan- och stödhandläggningen. Det innebär att verksamhetskostnader därmed ökat för 
området. Värt att notera i övrigt är att så kallade solcellsärenden fortsatt har haft en hög 
ingång och att länsstyrelsen avgjort fler ärenden jämfört med föregående år.  

Samlad bedömning av resultat 
Nätkoncessionsärenden har ökat markant sedan föregående år då det är flera kraftledningar i 
länet där koncessionstiden har gått ut eller där man höjer kraftledningens kapacitet. Vidare 
har flera tidiga dialoger genomförts för planerad utbyggnad av stamnäten. Då eleffektfrågan 
är viktig för regionens utveckling och samhällets omställning till ett fossilfritt samhälle har 
dessa ärenden haft en hög prioritet och arbetstid har därför även lagts på att verksamhets-
utveckla hanteringen av dessa ärenden.  

Fler större och komplexa projekt förväntas bli aktuella framöver vilka dels går att koppla till 
fyrspårsutbyggnaden och dels då det finns behov av att bygga nya stamnätslinjer inom och 
genom länet. Under 2019 har länsstyrelsen prioriterat planhandläggning och 
handläggningen av energi- och bostadsstöd. En tillfällig förstärkning har därför gjorts av 
handläggarresursen både vad gäller plan- och stödhandläggningen. Mot bakgrund av de 
större exploateringar som nu planeras i Knivsta och Uppsala kommun med anledning av de 
tecknade avtalen med staten ser länsstyrelsen ytterligare behov av förstärkning och ökade 
resurser över tid för at kunna hantera den stora mängd planer och program som väntas 
inkomma från avtalskommunerna liksom från länets övriga kommuner.  

Under 2019 har länsstyrelsen fortsatt att arbeta med och prioritera tidiga samråd med länets 
kommuner. Länsstyrelsen bedömer att detta har 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 gjorts under året för att utveckla 
arbetsformer (till exempel bemötande och dialog) och tillämpning av berörd lagstiftning i 
länet. Under året har länsstyrelsen fortsatt kunnat ha korta handläggningstider för 
överklagande av kommunernas beslut om lov vilket resulterat i att målen i regleringsbrevet 
nås med mycket god marginal. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

6. Energi och klimat 
Uppdrag 9 i regleringsbrevet, Energiomställning och minskad klimatpåverkan, har 
rapporterats i särskild ordning till Länsstyrelsen i Dalarnas län i början av 2020, liksom 
arbetet med klimatinvesteringsstödet Klimatklivet. Nedan ges en sammanfattning av arbetet 
under 2019 med att i ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala 
arbetet avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan, med koppling till samtliga 
relevanta sakområden. 
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Samverkan 
Länsstyrelsen har, tillsammans med Region Uppsala, samordnat ett gemensamt klimat- och 
energiforum för länets samtliga kommuner samt universitet och andra relevanta aktörer.  

I syfte att regionalt nå de fossilfria transportmålen, bland annat genom att implementera den 
Regionala planen för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon, deltar 
länsstyrelsen i det länsöverskridande transportinitiativet BioDriv Öst. Detta ger bland annat 
kommuner stöd i praktiskt arbete med omställning till fossilfria transporter, främst genom 
projektet Fossilfritt 2030. En del i implementeringen var också inslaget vid länsstyrelsens 
årliga regionala miljö- och klimatkonferens (Knivstakonferensen) samt uppstarten av ett 
projekt om transportsnål samhällsplanering med praktiska fall från deltagande kommuner.  

Länsstyrelsen genomförde under hösten ett seminarium för energi- och klimatstrateger och 
planhandläggare vid landets kustlänsstyrelser, som lämnat synpunkter på de statliga 
havsplanerna. Syftet var att skapa en gemensam bild av aktuellt läge inom energiplanering 
och förutsättningar för havsbaserad vindkraft.  

Internt inom länsstyrelsen sker fortlöpande samverkan och avstämningar mellan relevanta 
verksamheter för utvecklande av kommunikation av stöd som Klimatklivet, landsbygds-
programmet och Greppa Näringens energi- och klimatrådgivning. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har aktivt bidragit till Länsstyrelsernas gemensamma energi- 
och klimatsamordning (LEKS) med presentationer på två nätverksträffar samt deltagande 
vid tematiska webbmöten. Energibalansdata för länet har uppdaterats i ett LEKS-
gemensamt projekt där länsstyrelsen bidragit med ett relativt omfattande kvalitetssäkrings-
arbete för lokala energidata. 

Den länsstyrelseinterna samverkan kring klimat- och energifrågor integreras alltmer i den 
ordinarie verksamheten genom ett naturligt samarbete mellan delar av länsstyrelsens 
verksamheter, inklusive remissarbete och gemensamma projekt: bland annat energifrågor i 
tillsyn, transportfrågor samt elnätsförstärkningar i planering (se avsnitt 5 under åter-
rapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §), stöd för fossilfrihet via Klimatklivet och 
landsbygdsprogrammet med mera.  

Klimat och energistrategi 
Under 2019 har arbetet med länets klimat- och energistrategi slutförts efter bred remiss i 
länet. Kopplat till detta arbete har den första delen i det regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen med fokus på åtgärder för minskad klimatpåverkan arbetats fram och 
undertecknats av ett 30-tal aktörer i länet.  

Implementeringen av strategin har skett via såväl större samverkansforum som via bilaterala 
möten med offentliga och privata aktörer i länet. 

Eleffekt 
Arbetet med effektfrågan, det vill säga länets kapacitetsbrist för elnäten, är en del av 
implementering av länets klimat- och energistrategi. Tillsammans med Region Uppsala 
genomfördes ett effektseminarium i maj och därefter formerades samarbetet 
#uppsalaeffekten där även Uppsala kommun deltar. Dialog med länets kommuner har 
dessutom skett vid flera olika tillfällen på flera olika nivåer, både på tjänstemannanivå i 
samband med det gemensamma klimat- och energiforumet, samt vid landshövdingens 
kommunledningsmöten där även Region Uppsala deltar.  
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Effektarbetet har även inneburit ett ökat intresse för projektet Incitament för energi-
effektivisering där företag får stöd och råd i energieffektivisering via den kommunala 
tillsynen. Länsstyrelsen samordnar arbetet och driver ett nätverk för miljöinspektörer i 
samverkan med energieffektiviseringsaktörer i länet. Kopplingen till länsstyrelsens 
ordinarie tillsyn och tillsynsvägledning har ytterligare stärkts under året genom ökad intern 
samverkan mellan respektive verksamhet. 

Resultatmått och resultatanalys – Energi och klimat 
Energi och klimat (verksamhet 42*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,6 0,0 0,5 
Årsarbetskrafter kvinnor 2,6 3,4 2,5 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 4 562 4 155 3 640 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 62 97 78 

Antal beslutade ärenden 85 28 55 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 25 19 6 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

Kvinnor utgör större delen av arbetskraften inom området. Verksamhetskostnaderna är 
liknande de från föregående år. Antal inkomna och upprättade ärenden har minskat, främst 
beroende på färre ansökningsomgångar inom Klimatklivet. Det ökade antalet ej beslutade 
ärenden äldre än två år beror främst på att antalet beviljade Klimatklivetprojekt med 
projekttid över två år har ökat. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har under året arbetat med att engagera kommuner och andra nyckelaktörer i 
länet med tydliga åtaganden med betydande bredd i det regionala åtgärdsprogrammet 2019–
2022 för minskad klimatpåverkan. Detta har drivit på klimatarbetet i länet och utgör en 
implementering av klimat- och energistrategin i samarbete med länets klimat- och 
energiforum och Uppsala läns regionala miljö- och klimatråd. Särskilt glädjande är att även 
företag i länet har valt att gå med i åtgärdsprogrammet. Sammantaget har ett 30 tal aktörer 
tecknat åtaganden, så kallade hållbarhetslöften, med länsstyrelsen kopplat till åtgärderna i 
Färdplan för ett hållbart län. 

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 
vilket har överträffat sina projektmål om kunskapsspridning samt ökad installerad ladd-
kapacitet för hemmaladdning av elfordon.  

Länsstyrelsen medfinansierar och deltar aktivt i plattformen BioDriv Öst som framgångsrikt 
har sökt projektmedel för fortsatt arbete med fossilfria transporter i Uppsala län. Samarbetet 
har även initierat nya dialoger mellan åkerinäring/logistikföretag och biogasaktörer för att 
säkra underlag till framväxande biogastankstationer. 

Trots den osäkerhet som fanns under första halvåret 2019 har intresset varit fortsatt högt för 
klimatinvesteringsstöd via Klimatklivet vilket har märkts i form av många ansökningar i 
höstens ansökningsomgångar. Uppsökande verksamhet ger resultat, till exempel har fokus 
på lantbruk i marknadsföringen gett ökande antal ansökningar från lantbruksföretag, främst 
för energikonvertering.  

Projektet Incitament för Energieffektivisering har tillsammans med arbetet med effektfrågan 
lett till ökad medvetenhet om energi och effektfrågor hos länets företag samt blivit en mer 
etablerad del av ordinarie tillsyn för miljöfarlig verksamhet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 
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7. Kulturmiljö 
Länsstyrelsens mångfacetterade arbete inom kulturmiljöområdet genomsyras av de 
nationella kulturmiljömålen. Genom handläggning enligt kulturmiljölagen och fördelning 
av kulturmiljövårdsanslaget, samt genom interna och externa samråd rörande riksintressen 
och kulturmiljö, har länsstyrelsen verkat för att en mångfald av länets kulturmiljöer bevaras, 
utvecklas och används. 

Ärendehandläggning 
En huvudsaklig del av arbetet under året har utgjorts av handläggning av ärenden relaterade 
till kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har under året sett en ökning av antalet inkomna ärenden 
jämfört med föregående år. Trots detta är ärendebalansen relativt stabil. Mer än 70 procent 
av inkomna och upprättade ärenden under året har utgjorts av fornlämningsärenden. Den 
näst största kategorin ärenden har rört kyrkliga kulturminnen. 

Förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 
Länsstyrelsen har under året verkat för skötsel och tillgängliggörande av flera av länets 
värdefulla kulturmiljöer i form av byggda miljöer, fornlämningsmiljöer och kulturreservat. 
Detta har skett såväl genom länsstyrelsens eget arbete som genom bidrag och stöd till 
kommuner, hembygdsföreningar, fastighetsägare och markägare. 

Kunskapsunderlag 
Länsstyrelsen har under året verkat för framtagande av nya kunskaps- och planerings-
underlag för kulturmiljöer, vilket resulterat i bättre förutsättningar att bedriva kulturmiljö-
verksamhet. Arbetet har skett genom egeninitierade projekt och genom samråd och 
finansiering till externa aktörer. 

Kunskapsspridning 
Under året har länsstyrelsen på flera olika sätt verkat för spridning av kunskap kring länets 
kulturmiljöer och för länsstyrelsens verksamhet inom kulturmiljöområdet. Genom arbete 
med olika typer av publikationer, seminarier och krav på förmedling i samband med 
arkeologiska undersökningar har länsstyrelsen arbetat för ett inkluderande samhälle och 
människors delaktighet i kulturmiljön.  

Utbetalning av bidrag 
Utbetalningar av bidrag för kulturmiljö har under året fördelats mellan projekt för 
byggnadsvård, kulturlandskapsvård, kulturreservat, samt olika former av angelägna 
kunskapsunderlag. Bidrag har även utbetalats till projekt för översyn och uppdatering av 
riksintresseområden för kulturmiljövård i Enköpings kommun. 

Processutveckling och digitalisering 
Under 2019 har länsstyrelsen tagit fram en handlingsplan för att uppnå eftersträvade 
handläggningstider för ärenden rörande fornlämningar och kyrkliga kulturminnen. Detta har 
resulterat i att medelvärdet för handläggningstiden för dessa ärendekategorier har minskat 
från strax över 100 dagar till cirka 80 dagar. 

Under året har länsstyrelsen utvecklat en mer digital arbetsprocess. Implementeringen av 
det digitala handläggarstödet ASK, som används för handläggning av arkeologiärenden och 
bidragsärenden, har genomförts fullt ut.  

I och med införandet av ASK och Riksantikvarieämbetets utveckling av det nya 
kulturmiljöregistret (Fornreg) har länsstyrelserna ålagts utökade arbetsuppgifter som 
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tidigare hanterades av Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna har övertagit delar av 
registreringen av fornlämningar i det nya kulturmiljöregistret. Länsstyrelserna hanterar nu 
även hela processen från ansökan till utbetalning för kulturmiljövårdsanslaget. Detta har 
under året inneburit ökad administration för länsstyrelsen i såväl hanteringen av arkeologi-
ärenden som i utbetalning av bidrag. 

Skogsstyrelsen har under året förändrat sin hantering av avverkningsanmälningar som berör 
fornlämningar, vilket också påverkat länsstyrelsens process. Länsstyrelsen i Uppsala län har 
arbetat fram ett nytt arbetssätt rörande skogsärenden, men ser samtidigt behov av ökad 
ensning mellan länsstyrelserna i hanteringen av denna typ av ärenden. 

Tvärsektoriell samverkan 
Länsstyrelsen har under året verkat för att samordna kulturmiljöintressen med andra 
samhällsintressen genom sektorsövergripande arbete och interna samråd. De interna 
samråden har under året huvudsakligen berört kommunernas översiktsplaner och detalj-
planer, samt prövningar enligt miljöbalken.  

Genom länsstyrelsens pågående arbete för att bevara och utveckla biologisk mångfald i 
länet har under året perspektiv och möjligheter till effektivare samverkan mellan kulturmiljö 
och andra sakområden i denna fråga uppmärksammats. 

Inom länsstyrelsens interna vattengrupp samordnas och diskuteras ärenden och insatser för 
att överbrygga eventuella konflikter mellan natur- och kulturmiljöintressen. Under året har 
den interna vattengruppens arbete främst berört det förslag till nationell plan för 
omprövning av vattenkraft som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energi-
myndigheten och Svenska kraftnät.  

Länsstyrelsen har under året arbetat tvärsektoriellt genom samverkan med bland annat 
kommuner, Region Uppsala, Riksantikvarieämbetet, Uppsala stift, Uppsala universitet och 
hembygdsföreningar. Samverkan har även skett på en nationell nivå genom Kulturmiljö-
forum. Samverkan har bland annat berört länets bredbandsutbyggnad, den kyrko-
antikvariska ersättningen och utvecklingen av det uppdragsarkeologiska systemet. 

Länsstyrelsen har under året fortsatt deltagit i den regionala samrådsgruppen för det 
kyrkliga kulturarvet. En av den regionala samrådsgruppens viktigaste uppgifter är att 
samråda kring användningen och fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. 
Länsstyrelsen har i samverkan med Uppsala stift kommit överens om en ny ordning för den 
regionala samrådsgruppens arbete. Nyordningen innebär att gruppens arbete kompletteras 
med en mer strategisk styrning. Syftet är att långsiktigt hantera de utmaningar kyrkan ser 
framöver gällande exempelvis övertalighet och förändrat fastighetsbestånd. 

Resultatmått och resultatanalys – Kulturmiljö 
Kulturmiljö (verksamhet 43*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 3,5 4,2 4,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 5,2 5,0 4,4 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) total 15 829 11 719 11 543 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 228  989 1 105 
Antal beslutade ärenden 1 147  1 069  1 336 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 20  21 37 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)1) 7 564 2 097 2 709 

1) Beloppet för bidragsutbetalningar för år 2017 är lägre än de uppgifter som lämnades i årsredovisningen 2017. 
Beloppet korrigerades i årsredovisningen 2018. 
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Under delar av året har en extra tillfällig tjänst varit tillsatt med anledning av arbete med en 
bok om länets lagskyddade byggnadsminnen. På grund av många stora arkeologiska projekt 
som bekostats av bidragsmedel är verksamhetskostnaderna i år högre än tidigare år.  

Antalet inkomna och upprättade ärenden har ökat jämfört med föregående år. Ökningen har 
framförallt skett gällande fornlämningsärenden och ärenden rörande kyrkliga kulturminnen. 
Ökningen av antalet fornlämningsärenden kan ses som en effekt av den höga exploaterings-
takten och infrastruktursatsningar inom flera av länets kommuner. Även om mängden 
kyrkoärenden ökade jämfört med 2018 är antalet ändå långt ifrån antalet ärenden ytterligare 
några år tillbaka. Möjligen är det antal ärenden vi nu ser endast en tillfällig nedgång 
kopplad till förändringar i Svenska kyrkans hantering av fastighetsfrågor. 

Mängden interna samråd har under året fortsatt varit hög. Av den redovisade tiden för 
personer knutna till sakområdet kulturmiljö har cirka 1 150 timmar redovisats på andra 
sakområden, vilket motsvarar närmare 70 procent av en årsarbetskraft. Denna nivå är 
jämförbar med föregående år. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att myndighetens arbete inom kulturmiljö har haft ett 
gott resultat. En närmare beskrivning av måluppfyllelsen av de nationella kulturmiljömålen 
redovisas under regleringsbrevsuppdraget. 

Länsstyrelsen har aktivt verkat för att kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen. 
Genom samråd, tillståndsprövning, fördelning av bidragsmedel och förvaltning av 
värdefulla kulturmiljöer har länsstyrelsens arbete bidragit till att en mångfald av kultur-
miljöer bevaras, används och utvecklas.  

Länsstyrelsen har under året arbetat med att utveckla och förnya arbetssätt och rutiner med 
syfte att effektivisera och digitalisera handläggningen inom kulturmiljöområdet. Arbetet har 
resulterat i att ärendebalansen har kunnat hållas förhållandevis stabil trots en ökning av 
antalet inkomna ärenden jämfört med tidigare år och trots utökade arbetsuppgifter med 
bidragsutbetalningar och registrering i Fornreg. 

Under året har länsstyrelsen verkat för att sprida kunskap om länets kulturmiljöer och 
länsstyrelsens kulturmiljöarbete till olika aktörer i samhället och till allmänheten. Detta, 
tillsammans med tillgängliggörandet av olika typer av kulturmiljöer, har bidragit till ökad 
möjlighet för människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och inkludering i samhället. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

8. Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd 
beredskap 
Skydd mot olyckor 
Tillsyn av kommunal räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av kommunal räddningstjänst enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Temat för årets tillsyn av räddningstjänsten har varit sotning/rengöring 
och brandskyddskontroll. Som stöd för tillsynen har länsstyrelsen använt sig av det 
metodstöd som gemensamt tagits fram i det länsövergripande samarbetet ÖSAM. 
Deltagande länsstyrelser är Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, 
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Värmlands, Örebro och Västmanlands län. Metodstödet ökar förutsättningarna för att göra 
en likvärdig bedömning av de deltagande räddningstjänsternas arbete inom området.  

Inkomna svar och dokument från räddningstjänsterna har använts som underlag för fortsatt 
dialog och vid behov förtydliganden under tillsynsbesöket. Även delar av den nationella 
årliga uppföljningen inom LSO-området, som gemensamt genomförs av länsstyrelserna och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har använts som stöd under 
tillsynen.  

Genom de ofta nyskrivna eller nyligen uppdaterade dokument som inkommit till 
länsstyrelsen kan man anta att årets tillsyn har uppmärksammat räddningstjänsterna på 
vikten av tydliga rutiner, instruktioner och egen uppföljning av arbetet med 
sotning/rengöring och brandskyddskontroll. 

Årlig uppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför årligen en 
uppföljning av kommunernas 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 svaren med tidigare årsuppföljningar. Vid 
behov kontaktar länsstyrelsen kommunerna för förtydliganden och i vissa fall rättelser i 
angivna svar. I huvudsak är det kommunernas tolkningar av frågor och felskrivningar som 
kräver rättelser.  

Länsstyrelsen bedömer att räddningstjänsterna arbetar bra, samlat och strukturerat med 
sotning/rengöring och brandskyddskontroll med nödvändiga dokument som stöd och genom 
egen uppföljning. 

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. 

Skogsbrandflyget har genomfört 37 bevakningsuppdrag med fyra upptäckta bränder vilket 
kan jämföras med 2018 då det genomfördes 165 bevakningsuppdrag med 19 upptäckta 
bränder. Historiskt sett upptäcks bränder vid cirka tio procent av brandflygets bevaknings-
rundor. Antalet uppdrag för året får anses som normalt. 

Skogsbrandflygets förmåga att tidigt upptäcka brand i skog och mark innebär med största 
sannolikhet att samhällets samlade kostnader för bränder minskar. Samtidigt minskar 
kostnaderna för själva räddningsinsatsen genom en kortare insats. 

Eldningsförbud 
Under året har länsstyrelsen beslutat om eldningsförbud vid två tillfällen. Besluten är 
fattade i samråd med länets räddningstjänster och följer MSB:s vägledning för eldnings-
förbud. Utöver eldningsförbud har länsstyrelsen kommunicerat avrådan om eldning vid ett 
tillfälle. Av de kända brandorsakerna som ett eldningsförbud bedöms kunna påverka står 
grillning och lägereld samt annan eldning tillsammans för knappt 24 procent av samtliga 
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bränder i skog och mark. Dessa två brandorsaker står för 20 procent av totalt avbrända 
arealen. 

Samverkan inför skogsbrandssäsongen 2019 
Inför skogsbrandssäsongen 2019 tog länsstyrelsen initiativ till ett samordningsmöte med 
berörda aktörer i länet. Syftet med mötet var att vidareutveckla förutsättningarna för en 
effektiv och aktörsgemensam hantering, att utveckla förmågan att nyttja tillgängliga 
resurser samt skapa nätverk och förkorta ledtider. Mötet ledde till ett antal åtgärdsförslag 
och en överenskommelse om att vid behov genomföra ett möte för erfarenhetsåterföring 
efter sommaren 2019 samt att detta ska bli ett stående, årligt arbete för att stärka länets 
förmåga att hantera skogsbränder.  

Beslut om farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Under året har länsstyrelsen beslutat att en dammanläggning i Dalälven inte längre ska 
klassas som farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Bakgrunden till 
beslutet är den nya, lägre, konsekvensklassen som gäller för dammanläggningen. Ett beslut 
att en verksamhet anses utgöra en farlig verksamhet ska omprövas om förutsättningar eller 
bedömningar förändras över tid.  

Krisberedskap 
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.  

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. Under året har länsstyrelsen, vid tre 
tillfällen, aktiverat delar av krisberedskapsorganisationen. 

Länsstyrelsen har tillsammans med övriga länsstyrelser arbetat fram en princip-
överenskommelse  om hur myndigheterna ska stödja varandra med personella resurser 
under en samhällsstörning. Behovet av att ta fram en överenskommelse blev tydligt under 
de stora skogsbränderna 2018. Överenskommelsen är framtagen av länsråden gemensamt 
och implementeringen är påbörjad via myndigheternas HR-chefer. 

Utbildning och övning 
Länsstyrelsen har under året genomfört utbildningar inom området krisberedskap för egen 
personal som ingår i myndighetens krisberedskapsorganisation och för andra aktörer i länet 
i syfte att öka myndighetens och länets förmåga att kunna hantera samhällsstörningar. 
Länsstyrelsens utbildningar för den egna personalen har under året inriktats på att förbereda 
organisationen inför kärnkraftsövning Havsörn 2019. De regionala utbildningar som 
myndigheten arrangerat för länets aktörer har bland annat varit inom områdena säkerhets-
skydd samt stabs- och ledningsmetodik. Länsstyrelsen har även genomfört en utbildning för 
länets kommunala krisledningsnämnder. 

Länsstyrelsens övningsverksamhet har under året till största del fallit inom ramen för 
övning Havsörn 2019. Övningen har varit en viktig del i länsstyrelsens arbete med att 
utveckla och upprätthålla förmågan att bedriva statlig räddningstjänst och därmed kunna 
hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka vid Forsmarks kärnkraftverk. Övning 
Havsörn 2019 har pågått under hösten och bestått av fyra delövningar och involverat lokala, 
regionala, nationella och även internationella aktörer. Totalt har övning pågått i åtta dagar. 
Utvärderingen av övningen pågår under våren 2020 och kommer att sammanfatta 



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2019 

27 

länsstyrelsens och deltagande aktörers samlade förmåga att kunna hantera en kärnteknisk 
olycka och vilka utvecklingsområden myndigheten behöver arbeta med framgent. 

Länsstyrelsen har under året arbetat med planering och genomförande av Totalförsvars-
övning 2020. Övningen ska övergripande bidra till att öka Sveriges totalförsvarsförmåga 
och kommer att engagera många delar av samhället, både militära och civila, offentliga och 
privata, på framför allt central och regional nivå, men även på lokal nivå. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att de syften och mål som man satte 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. 

Kärnenergiberedskap 
Huvudfokus under 2019 har legat på att planera och genomföra övning Havsörn 2019. 
Arbetet har varit intensivt och resurskrävande för länsstyrelsen och involverat en stor del av 
myndighetens personal. Nära 80 aktörer deltog på lokal, regional, nationell och inter-
nationell nivå. Internationell medverkan bestod av deltagare från Norge, Danmark och 
Finland samt från FN:s atomenergiorgan IAEA i Wien. Övningen har bidragit till en 
påtaglig kompetens- och förmågehöjning, men samtidigt resulterat i att en del utvecklings-
arbete har fått prioriteras till 2020. 

Som ett led i att förbereda länsstyrelsens egen organisation för övning Havsörn har 
myndigheten gjort ett stort arbete med att uppdatera planverk och stöddokument för 
krisberedskapsorganisationen. Vidare inför övningen har det också skett en intensiv 
samverkan med regionala och nationella aktörer, som även den lett till en gemensam 
förmågehöjning. 

Länsstyrelsens arbete med kärnenergiberedskap kan under 2019 delas in i ett antal delar 
enligt följande: 

• Planering och genomförande av kärnkraftsövningen Havsörn 2019. 
• Förmågeutveckling specifikt relaterat till kärnenergiberedskapen, både som 

förberedelse inför övning Havsörn och som en del i ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete. 

• Generell förmågeutveckling av länsstyrelsens krisberedskapsförmåga med stort 
fokus på att vidareutveckla länsstyrelsens stabsorganisation och förmåga att 
arbeta i stab. 

• Utvärdering av länsstyrelsens samverkan med frivilligorganisationer vad gäller 
kärnenergiberedskap. 

• Utvärdering av nuläge och konceptutveckling vad gäller operativ ledning i fält 
vid en kärnteknisk olycka. 

• Deltagande i nätverk, samarbeten och utvecklingsprojekt relaterat till 
kärnenergiberedskapen, både nationellt och mellan kärnkraftslänen. 

• Svarat på ett flertal remisser från Strålsäkerhetsmyndigheten relaterat till 
kärnenergiberedskap. 

• Svarat på frågor relaterat till Riksrevisionens granskning av svensk 
kärnenergiberedskap. 

• Deltagande i Strålsäkerhetsmyndighetens referensgrupp för upphandling av 
mobila mätinstrument för strålningsmätning. 

• Förvaltning av fasta mätstationer kring Forsmarks kärnkraftverk. 
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Skyddsobjekt 
Länsstyrelsen är beslutande myndighet för inkommande ansökningar för skyddsobjekt och 
har under året handlagt dessa ärenden löpande. Försvarsdirektören har varit beslutande i 
dessa ärenden. 

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 och 
tillsammans med länsstyrelsen i Jönköping har man genomfört tio övningar.  

Civilt försvar och höjd beredskap 
Den årliga redovisningen av hur planeringsarbetet för civilt försvar inom det egna 
ansvarsområdet fortskrider och vilka resultat som uppnåtts, som följer av regeringsbeslut 
Ju2015/09669/SSK, redovisas i särskild ordning samtidigt med årsredovisningen. 

Program för kontinuitet och resiliens (PKR) 
Länsstyrelsen i Uppsala län leder ett länsstyrelsegemensamt treårigt utvecklingsprogram – 
Program för kontinuitet och resiliens (PKR). Syftet är att under perioden 2018–2020 
utveckla länsstyrelsernas förmågor avseende krisberedskap och totalförsvar. Programmets 
förväntade förmågeökningar beskrevs 2017 av länsstyrelsekollektivet i fem effektmål. 
Dessa omfattar informationssäkerhet, kontinuitetsplanering, upprättande och spridning av 
lägesbilder, delning av information med hög säkerhetsklass samt förmåga till regional 
ledning från en alternativ ledningsplats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) är en viktig samverkanspart i länsstyrelsernas utvecklingsarbete inom PKR. 

Länsstyrelsegemensam ansats för att öka totalförsvarsförmågan 
Programmets förändringsstrategi är att utveckla gemensamma lösningar som införs av 
länsstyrelsernas linjeorganisationer. Förmågeökningarna utgörs av utvecklade arbetssätt och 
uppgradering av tillhörande säkerhetstekniska lösningar. Programmet har fram till och med 
2019 också bidragit till anpassningar av den länsstyrelsegemensamma organisationen samt 
tydliggjort ansvarsförhållanden i densamma. Förmågeökningarna är nödvändiga för att 
varje länsstyrelse ska klara av uppgiften att bygga upp det civila försvaret och kunna 
fullgöra sin uppgift som högsta regionala totalförsvarsmyndighet.  

Samtliga länsstyrelser bidrar till utvecklingen 
Utvecklingsarbetet utförs i form av både små och stora insatser som initieras från PKR:s 
programledning. Förutom personal från Länsstyrelsen i Uppsala län deltar samtliga övriga 
tjugo länsstyrelser i olika grad i programmets arbete. Några av länsstyrelserna genomför 
större uppdrag. Exempelvis har Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvaret för att leda 
två av programmets större utvecklingsprojekt, Tekniska investeringar i kontinuitet och 
resiliens (TINV) samt Säkra kommunikationer i länen (SKOM). PKR har också initierat 
uppbyggnaden av en gemensam verksamhet för länsstyrelsernas kollektiva 
informationssäkerhetsarbete. Detta arbete sker genom Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Gemensamt systematiskt informationssäkerhetsarbete 
Förmågan att hantera hemlig information är avgörande för att varje länsstyrelse ska kunna 
kommunicera med de militära staberna när det civila försvaret ska återetableras. God 
informationssäkerhet är också en nödvändig förutsättning för att varje länsstyrelse i 
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händelse av fredstida kris eller höjd beredskap ska kunna tillhandahålla en trovärdig 
regional lägesbild samt kunna förmedla korrekt information till allmänheten. Under 2019 
har länsstyrelserna tagit fram en gemensam metodik för att klassa och värdera 
informationen, bland annat den som hanteras inom myndigheternas gemensamma 
verksamhetssystem. Projektet TINV har tagit fram nödvändigt IT-stöd som från och med 
2020 kommer att underlätta länsstyrelsernas systematiska arbete med informationssäkerhet. 

Utvecklat stöd för att dela hemlig information inom ett län 
En annan viktig katalysator för att stärka länsstyrelsernas förmåga att hantera information är 
Signe kryptodator. Denna tas fram inom PKR-projektet SKOM och möjliggör signalskyddat 
utbyte av begränsat hemlig information mellan länsstyrelser och totalförsvarsaktörer i det 
egna länet. Under 2019 har därför flera av länsstyrelsernas medarbetare som arbetar med 
registraturfrågor utbildats i administrativ hantering av säkerhetsskyddsklassificerade 
handlingar. En komponent i denna utbildning har varit den reviderade metodik och 
dokumentation för delning av hemliga handlingar som utvecklats inom SKOM. 

Länsstyrelserna får ökat ansvar för signalskydd i det egna länet 
Införandet av Signe kryptodator i länen medför att länsstyrelserna får ett ökat regionalt 
åtagande inom signal- och säkerhetsskydd. Särskilt uttrycks detta i de fall användande 
aktörer saknar egen signalskyddschef. Denna aktörsgrupp blir då en del av respektive 
länsstyrelses signalskyddsorganisation. Under 2019 har överenskommelser slutits mellan 
länsstyrelserna och respektive aktör avseende säkerhetsskydd och signalskydd för ett 
korrekt handhavande av Signe kryptodator.  

Utbildning i nya förmågor hos aktörerna inom totalförsvaret 
Utbildningsinsatser är centrala för att kunna utöka och vidmakthålla en regional 
signalskyddsorganisation. Via PKR-projektet SKOM har antalet behöriga lärare som kan 
utbilda operatörer och användare av signalskyddsutrustning ökat flerfalt bland 
länsstyrelserna. PKR:s programledning har gjort bedömningen att det kommer att uppstå en 
ökad efterfrågan på signalskyddschefer från samhällets aktörer. Detta som en direkt följd av 
totalförsvarsuppbyggnaden i allmänhet och införandet av Signe kryptodator i synnerhet. Av 
den anledningen har PKR:s styrgrupp, via dess ordförande landshövdingen i Västra 
Götalands län, riktat en hemställan till Försvarsmakten och föreslagit former för att kunna 
utöka platserna till utbildningen av signalskyddschefer.  

Uppbyggnad av länsstyrelsernas mottagarorganisation 
Under 2019 har PKR på olika sätt verkat för att länsstyrelsernas gemensamma verksamhet 
ska kunna ta emot och vidmakthålla de förmågeökningar som programmets insatser 
levererar. Detta har skett på flera sätt. Ett särskilt så kallat förvaltningsobjekt har inrättats 
inom den gemensamma samverkansmodellen med huvudsaklig inriktning att fokusera på 
samhällsskydd och beredskap. Detta kommer att vara den huvudsakliga mottagaren av 
PKR-projektens olika resultat. Länsstyrelserna har även reformerat den gemensamma 
nätverksstrukturen för att bland annat stärka möjligheterna till samsyn i totalförsvars-
relaterade frågor. 

Bedömningen är att arbetet inom PKR under 2019 har bidragit till att i hög grad stärka 
länsstyrelsernas samlade förmåga avseende informationssäkerhet, signalskydd samt 
säkerhetsskydd. 
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Resultatmått och resultatanalys – Skydd mot olyckor, krisberedskap, 
civilt försvar och höjd beredskap 
Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och 
höjd beredskap (verksamhet 45*) 

2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 8,2 8,2 6,7 
Årsarbetskrafter kvinnor 8,4 6,6 5,9 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 25 679 35 601 17 199 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 366 339 202 

Antal beslutade ärenden 370 286 176 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 6 29 11 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 53 832 20 18 

Lämnade bidrag har ökat år 2019, vilket beror på PKR-projekten. Av 2019 års lämnade 
bidrag har 53 766 tusen kronor utbetalats till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som 
ansvarar för att leda två av programmets större utvecklingsprojekt: Tekniska investeringar i 
kontinuitet och resiliens (TINV) samt Säkra kommunikationer i länen (SKOM).  

Huvuddelen av arbetet inom skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd 
beredskap sker genom långsiktiga projekt, utvecklingsarbeten och regeringsuppdrag. 
Ärenden som rör samverkan, ledning och samordning har inneburit ett ökat antal aktiviteter, 
men även planeringsarbetet för civilt försvar och höjd beredskap. 

Samlad bedömning av resultat 
Verksamheten bedöms sammantaget ha höjt länets samlade förmåga att hantera samhälls-
störningar. Ett antal aktiva åtgärder har vidtagits för att vidareutveckla förmågan att kunna 
hantera samhällsstörningar samt beakta totalförsvarets krav i verksamheten och en 
planering för att kunna fortsätta verksamheten så långt som möjligt även under höjd 
beredskap är påbörjad. Den omfattande kärnkraftsövningen Havsörn 2019 har på ett tydligt 
sätt höjt inblandade aktörers förmåga att hantera komplicerade och utdragna händelser. 
Länsstyrelsen i Uppsala läns roll att leda arbetet inom PKR har i hög grad stärkt den egna 
och länsstyrelsernas samlade förmåga avseende informationssäkerhet, signalskydd och 
säkerhetsskydd.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

9. Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 
Naturvård 
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.  

Länsstyrelsen har prioriterat långsiktigt skydd av värdefulla naturmiljöer, förvaltning av 
naturreservat och sammanställning av ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. 
Länsstyrelsen har därutöver tillsammans med berörda länsstyrelser och kraftbolag varit en 
aktiv part i arbetet med att uppnå hållbar vattenkraft i nedre Dalälven samt påbörjat arbetet 
med att regionalisera den nationella skogsstrategin (rapporteras till Skogsstyrelsen).  

Länsstyrelsen har prioriterat beslut om naturreservat där markåtkomst är löst. Länsstyrelsen 
har beslutat om bildande av fyra nya naturreservat samt om förstärkt skydd genom 
utvidgning och/eller ändrade föreskrifter i två befintliga reservat. Samtliga beslut har 
inneburit att värdefull skogsmark skyddas. Antalet öppna reservatsärenden har minskat från 



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2019 

31 

21 till 17. Länsstyrelsen har under året prioriterat en god säkerhet för besökare samt 
förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter i länets skyddade områden. 

Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram det andra regionala åtgärdsprogrammet 
inom temaområde ekosystem och biologisk mångfald. Det regionala åtgärdsprogrammet för 
biologisk mångfald ska beslutas sommaren 2020 och aktörer i länet kommer, vid en 
ceremoni på Uppsala slott, kunna åta sig att genomföra åtgärder. Arbetet har bedrivits i bred 
samverkan med representanter från länets näringsliv, offentlig och ideell sektor samt 
universitet, bland annat genom två genomförda åtgärdsverkstäder under våren 2019. Arbetet 
har bidragit till att lyfta prioriterade frågor inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
till regionala forum i länet och till en kompetenshöjning inom ämnesområdet. 

Länsstyrelsen har inom ramen för skogsstrategins regionala insatser, som ett pilotprojekt, 
anordnat workshops i syfte att lyfta fram och diskutera hur mycket skog som långsiktigt bör 
skyddas i länet inom ramen för de jämställda skogspolitiska målen.  

Länsstyrelsen har integrerat handlingsplanen för grön infrastruktur inom myndighetens 
verksamhetsområden genom att beakta handlingsplanen vid hantering av remisser gällande 
översiktsplanering och fördjupad översiktsplanering. Underlaget utgör också prioriterings-
underlag vid förmedling av statliga stöd såsom LOVA och LONA. 

Under året anordnade länsstyrelsen för tredje året i rad en större regional miljö- och klimat-
konferens. Temat för konferensen var människans och naturens infrastruktur – strategiska 
möjligheter för hållbar samhällsutveckling. Konferensen var ett välbesökt och uppskattat 
samverkansforum med deltagare från såväl kommuner, myndigheter, näringslivsföreträdare, 
ideella föreningar med flera. Konferensen är ett årligen återkommande arrangemang med 
syfte att ur ett regionalt perspektiv ta upp aktuella frågor inom klimat-och miljöområdet. 

Miljö- och hälsoskydd 
Bildande av vattenskyddsområden 
Länsstyrelsen har under året prioriterat bildande av vattenskyddsområden. Resultaten och 
effekterna av länsstyrelsens arbete med att skydda dricksvatten redovisas till Länsstyrelsen i 
Kalmar län som sammanställer och rapporterar samtliga länsstyrelsers resultat till 
regeringen.  

Uppsala är en region med mycket hög tillväxt och omfattande byggande vilket genererar 
stora mängder dispensansökningar samtidigt som behovet av vattenskyddsområden ökar. En 
stor del av nybyggnationerna främst i Uppsala kommun planeras dessutom på rullstensåsar 
inom befintliga vattenskyddsområden. I och med den prioritering av vattenskyddsområden 
som har genomförts ökar möjligheterna till en skyndsam och kvalitetssäkrad handläggning 
av såväl dispenser som vattenskyddsområden.  

Tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
Länsstyrelsens tillsyn och prövning enligt miljöbalken hanteras i en samlad verksamhets-
plan och tillsynsplan. Sevesotillsynen samordnas med den tillsyn som sker enligt miljö-
balken. Länsstyrelsens tillsyn är till stor del händelsestyrd genom inkommande miljö-
rapporter, anmälnings- och klagomålsärenden.  

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.  
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Under året har länsstyrelsen, liksom förra året, fått medel för att förstärka arbetet med 
tillsyn, prövning och omprövning av vattenverksamhet. Resultatet av detta redovisas 
särskilt till Havs- och vattenmyndigheten. Sammanfattningsvis kan sägas att förstärkningen 
har lett till en tredubbling av den egeninitierade tillsynen. 

Samråd enligt 12 kapitlet 6 § har prioriterats liksom förra året. Resultatet har blivit att den 
genomsnittliga handläggningstiden har minskat och att måluppfyllelsen vad gäller 
handläggningstider fortsatt ligger på en hög nivå. 

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 
Under 2019 har länets hittills största efterbehandling finansierad med statliga bidragsmedel 
genomförts vid Östhammarssågen. Länsstyrelsen har deltagit i projektgruppen och vidare-
förmedlat bidrag för genomförandeåtgärderna. Vid ytterligare sex objekt har vidare-
förmedling av bidrag för undersökningar genomförts (tre järnbruk, två handelsträdgårdar 
samt åtgärdsförberedande utredningar vid Enköpingstvätten). Länsstyrelsen har även varit 
projektledare för undersökningar vid MIFO fas 2-undersökningar vid handelsträdgårdar i 
länet. 

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

Miljöprövningsdelegationen  
De tolv miljöprövningsdelegationerna har under 2019 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 
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 avstämningsmöten varannan vecka vilka protokollförs. En 
sammanställning av ny praxis av relevanta domar inom miljöprövningsområdet tas 
regelbundet fram och delges handläggarna.  

Under 2019 avgjordes 59 ärenden varav 49 ärenden inom 180 dagar. Det innebär att antalet 
beslutade ärenden och beslutstakten var i nivå med 2018.  

Värt att nämna är också länsstyrelsens tvärsektoriella natur-, miljö- och hälsoskyddsarbete, 
inte minst i ärenden om detaljplaner, vilket inte syns i nedanstående ärendestatistik. 
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Resultatmått och resultatanalys – Naturvård, samt miljö- och 
hälsoskydd 
Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd  
(verksamhet 5*) 

2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 20,9 20,4 20,4 
Årsarbetskrafter kvinnor 29,8 29,0 25,6 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 67 860 65 140 59 575 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 754 1 732 1 804 

Antal beslutade ärenden 1 706 1 696 1 859 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 83 125 129 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 10 963 20 026 5 979 
Antal 12:6-samråd 173 169 189 
Måluppfyllnad för Lisa-målet (42 dagar) för 12:6-samråd 91 % 91 % 31 % 
Kostnader för utförd tillsyn 555 i förhållande till länsstyrelsens del av 
tillsynsintäkter i FAPT 

0,41 0,42 iu 

Median för handläggningstid för anmälningsärenden 
vattenverksamhet 

55 dagar 49 dagar 86 dagar 

Antal beslutade anmälningsärenden för vattenverksamhet 74 54 61 
Nedlagd tid för miljötillsyn i förhållande till behövd tid enligt länets 
behovsutredning 

0,25 0,23 iu 

Länsstyrelsens verksamhet inom naturvård och miljö- och hälsoskydd utförs till en större 
del (60 procent) av kvinnor vilket förklaras av att fler yngre kvinnor än män utbildar sig 
inom miljöområdet. Trenden är att andelen kvinnor i yrket ökar. Antalet öppna äldre 
ärenden har minskat bland annat till följd av att länsstyrelsen införde en handläggnings-
vecka under november månad då en större mängd äldre naturvårdsärenden avslutades. 
Lämnade bidrag har halverats vilket i sin helhet förklaras av att det inte fanns medel att 
betala ut bidrag till LOVA våtmark under 2019. Vad gäller tillsyn miljöfarlig verksamhet 
555 motsvarar kostnaderna för nedlagd arbetstid inte tillsynsavgifterna. Länsstyrelsen har 
istället prioriterat handläggning av prövning av miljöfarlig verksamhet. 

Den ökade mediantiden för handläggning av anmälningsärenden för vattenverksamhet beror 
främst på att antalet inkomna anmälningsärenden ökar. Under åren 2017 till 2019 har 
antalet ärenden ökat från 51 till 80 ärenden. Vad gäller miljötillsynen i sin helhet är nedlagd 
arbetstid långt ifrån behovet av tillsyn enligt behovsutredningen. Miljötillsynen behöver 
således öka.  

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har haft en utmaning i att planera och prioritera naturvårdsarbetet på grund av 
det oklara budgetläget som rådde långt in i budgetprocessen. Länsstyrelsens tydliga 
prioritering av områdesskydd och förvaltning av skyddad natur har medfört att arbetet har 
kunnat utföras på ett gott sätt trots osäkerheter kring finansiering. Länsstyrelsens miljö- och 
hälsoskyddsarbete bedöms överlag som gott men med utvecklingsbehov inom främst 
miljötillsyn samt tillstånd och dispenser avseende naturskydd.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

10. Lantbruk och landsbygd 
Införandet av en ny jordbrukspolitik har dragit ut på tiden och medfört kostnadsökningar för 
den del av verksamheten inom lantbruk och landsbygd som utgörs av administrationen av 
landsbygdsprogrammet och direktstöden. Ökad komplexitet i stödsystemet samt behovet av 
hårda prioriteringar i Jordbruksverkets utveckling av IT-systemen har inneburit en ökad 
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resursåtgång i länsstyrelsens handläggnings- och kontrollarbete inom både jordbruksstöd 
och landsbygdsstöd. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit emot 2 610 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 2019 kvarstod delar av handläggningen från 2015–2018 års jordbrukarstöds-
ansökningar vilket inneburit ökade kostnader. Under 2019 har länsstyrelsen fattat cirka 
12 640 stödbeslut i Jordbruksverkets IT-system Jorden. Alla dessa ärenden och beslut ingår 
inte i tabellen nedan. Den höga utgående ärendebalansen för jordbrukarstöden beror till stor 
del på att Jordbruksverkets IT-system ännu inte är helt färdigbyggda. Antalet ärenden äldre 
än två år ökar eftersom den negativa ärendebalans som uppstått då IT-systemet inte haft 
funktionalitet inte har kunnat arbetas bort under året.  

Den höga utgående ärendebalansen med avseende på jordbrukarstöden är till viss del 
orsakad av att Jordbruksverkets IT-system ännu inte är helt färdigbyggda men även på att 
flera moment i handläggningen varit tvungna att utföras manuellt vilket varit mycket 
resurskrävande. 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 2015–2019 års handläggning kommer att kunna slutföras först 
under 2020. 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. 

Hanteringen av landsbygdsstöden har under året varit resurskrävande då handläggning av 
stöden innebär ett omfattande utredningsarbete kopplat till rutiner och regler. Det gäller till 
exempel rimlighetsbedömning av kostnader, urvalskriterier för poängsättning av ärenden 
och genomgång av fakturor och betalningsbevis inför utbetalning samt, i förekommande 
fall, granskning av LOU (lagen om offentlig upphandling). Detta har påverkat 
handläggningstiden framförallt för ansökan om stöd. Arbetet med handläggning av stöd har 
dock underlättats efter att Jordbruksverket infört förenklingar av regler och rutiner för 
handläggning av ärenden. Länsstyrelsen har oavslutade ärenden som rör stödansökningar 
som har ankomstdatum långt tillbaka i tiden. Det finns olika skäl till den långa 
handläggningstiden, till exempel att sökanden väntar på tillstånd för investeringen eller att 
ärendet är komplicerat. 

Länsstyrelsen har haft en ackumulerande ärendebalans av ansökningar om stöd från 
landsbygdsprogrammet sedan programmets start. Ärendebalansen har minskat under året. 
Jordbruksverket har under året reviderat rutiner för handläggning av ärenden för att snabba 
på handläggningen. Antalet inkommande ärenden om ansökning om stöd har minskat under 
andra halvan av året och antalet ansökningar om utbetalning har ökat. Ärendebalansen för 
antalet inneliggande utbetalningsärenden är något högre än 2018. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har under åren 2014–2019 förbrukat 79 procent av den totalt 
tilldelade budgeten för landsbygdsprogrammet i länet. Länsstyrelsen har under året 
samarbetat med närliggande län för att uppnå bättre effektivitet i handläggningen. 
Handläggare för ansökan om stöd och ansökan om utbetalning hos de olika länen har haft 
kontinuerliga och regelbundna möten för erfarenhetsutbyte och samarbetslänen genomförde 
en träff för handläggare under en dag på Länsstyrelsen i Södermanlands län. 
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Resultatmått och resultatanalys – Lantbruk och landsbygd 
Lantbruk och landsbygd (verksamhet 60*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 4,9 5,6 6,5 

Årsarbetskrafter kvinnor 24,4 22,8 23,7 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 32 087 29 474 30 171 
Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 9 541 8 464 8 463 
Antal beslutade ärenden1) 8 717 8 688 12 481 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 4 282 2 263 1 135 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 76 
Stöd och ersättningar, vilka länsstyrelsen har fattat beslut 
om, men där Jordbruksverket har gjort utbetalningen:     

Miljöersättningar och ekologiskt stöd (tkr) 68 669 70 172 65 485 

Kompensationsstöd(tkr) 44 850 55 213 38 772 
Landsbygdsstöd (företagsstöd, projekt, miljöinvest) (tkr) 93 032 38 901 47 678 
Direktstöd (gård, grön, unga, nöt) (tkr) 397 399 454 986 315 511 

1) Under 2019 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, ekologisk produktion och miljöersättningarna för betesmarker och slåtterängar, 
vallodling, minskat kväveläckage samt skyddszoner. Statistik för ansökan om åtaganden och övriga stödformer ingår ej.  

För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2019 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar.  

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har under 2019 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 
gällande årets ansökningar uppfylldes. Inom landsbygdsprogrammet har utfallet för 
handläggning av ansökan om utbetalningar och ansökan om stöd till stödtypen företagsstöd 
förbättrats. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

11. Fiske 
Länsstyrelsen har under året beslutat 130 ärenden inom ramen för sakområdet fisk. Utöver 
det har länsstyrelsen svarat på en stor mängd frågor gällande fiske, fiskebestämmelser och 
fiskevård från allmänhet, föreningar och organisationer samt finansierat informations-
material om fisk och fiske. Länsstyrelsen har medverkat till regeländringar och 
genomförande av fisketillsynen i Mälaren samt längs kusten. Under året har länsstyrelsen 
också initierat och varit drivande i flera fiskevårdsprojekt och betalat ut 1 616 286 kronor i 
fiskevårdsbidrag från Havs- och vattenmiljöanslaget. 
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Resultatmått och resultatanalys – Fiske 
Fiske (verksamhet 62*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 1,4 1,4 1,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,1 0,1 0,2 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 2 480 1 992 1 973 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 155  92  86 
Antal beslutade ärenden 155  80  84 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3  1  0 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 3 710 3 709 2 161 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har fortsatt varit drivande för att genomföra fiskfrämjande åtgärder i 
vattendrag, sjöar och längs kusten. I samarbete med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårds-
förbund har länsstyrelsen sökt och erhållit Särskilda åtgärdsmedel från Havs- och vatten-
myndigheten. Projektet, Abborre 2.0, har som huvudsyfte att öka rekryteringen av abborre 
till kusten genom att tillgängliggöra och återskapa sjömiljöer. Ett annat viktigt syfte är att 
följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att erhålla en vetenskaplig grund för 
riktlinjer för fiskevård riktad mot kustens abborrbestånd.  

Länsstyrelsen arbetar även inom ett projekt med syfte att utveckla en ekosystembaserad och 
adaptiv förvaltning av kustfiskbestånden genom bland annat ökade kunskapsunderlag, 
fiskereglering och områdesskydd. Målet för Länsstyrelsen i Uppsala län är bland annat att 
leverera tre förankrade förslag till marina fiskefredningsområden i Östhammars kommun. 
Projektet leds av Länsstyrelsen Stockholm och är finansierat av Havs- och vatten-
myndigheten genom särskilda åtgärdsmedel. 

Via havs- och vattenmiljöanslaget har länsstyrelsen också finansierat det pågående projektet 
Många bäckar små. Under 2018 gjordes, inom ramen för projektet, en kartering av kust-
mynnande vattendrag. Under 2019 togs åtgärdsförslag fram vilka kommer att genomföras 
under 2020. Syftet är att öka beståndet av havsöring i Uppsala län.  

Länsstyrelsen är även huvudman för ett projekt med fokus på fisken asp. Syftet 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 även medverkat i flera aktiviteter inom ramen för projektet 
Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven. Det har utvecklats ett nära 
samarbete mellan fiskerättsägarna i området där man under året tillsammans har tagit fram 
ett underlag för en förenklad fiskeförvaltningsplan som nu är under beredning i 
fiskevårdsområdesföreningarna. Huvudsyftet är att visa kraftbolagen och myndigheter att en 
framförhållning finns för att förvalta resursen när havsvandrande fiskar återkommer till 
älven kopplat till den nationella prövningsplanen för vatten. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 
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12. Folkhälsa 
Ett jämlikt ANDT-arbete 
Under året har en väsentlig del av arbetet inom området folkhälsa utgjorts av reglerings-
brevets uppdrag 48, om samordning av ANDT-politiken, vilket redovisas i särskild ordning 
till Folkhälsomyndigheten. Det finns en upparbetad struktur för ANDT-arbetet i Uppsala 
län där länsstyrelsen deltar i flera samverkansinsatser och forum. I den regionala strategin 
för ANDT-L (L står för läkemedel som är inkluderat i länets arbete) är följande mål 
inkluderat: ”Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra 
ANDT-L-arbetet”. Målet har funnits med i flera av länsstyrelsens insatser, till exempel som 
inslag i kunskapsspridning, genom att frågorna problematiseras systematiskt på forum för 
samverkan, samt att statistik och riskgrupper synliggörs för att insatserna ska kunna 
anpassas.  

Det jämställda och jämlika föräldraskapsstödet 
Länsstyrelsen har inom det föräldrastödjande uppdraget på olika sätt stöttat länets 
familjecentraler med ett särskilt projekt som verkar för att länets kommuner och Region 
Uppsala ska få ett hållbart, jämställt och jämlikt familjecentralsarbete. Frågan, som har 
direkt bäring på folkhälsa, har också varit ett prioriterat tema för länets nätverk för 
föräldrastödssamverkan som länsstyrelsen och Region Uppsala leder tillsammans. Träffarna 
har resulterat i att fler länsaktörer diskuterar frågan samt att goda exempel från både 
kommunerna och idéburen sektor har synliggjorts. Detta redovisas i särskild ordning till 
Länsstyrelsen i Örebro län som gör en samlad redovisning till Socialdepartementet. 

Ett samordnat trygghets- och brottsförebyggande arbete 
Det finns ett upparbetat internt systematiskt och tvärsektoriellt arbete inom länsstyrelsens 
enhet för social hållbarhet där regelbunden samverkan pågår mellan exempelvis de 
brottsförebyggande och våldsförebyggande områdena, ANDT-området, jämställdhets-
området och mänskliga rättigheter. Samplanering och samverkan mellan uppdragen har 
resulterat i en ökning av gemensamma insatser med intersektionellt perspektiv och ett mer 
samordnat externt arbete som har resulterat i fler gemensamma kunskapshöjande insatser. 
Uppdraget enligt förordning 2016:1258 om regional samordning inom det brotts-
förebyggande området redovisas i särskild ordning till Brottsförebyggande rådet.  

Resultatmått och resultatanalys – Folkhälsa 
Årets kompetenshöjande insatser inom folkhälsoområdets uppdrag ANDT-samordning, 
brottsförebyggande och föräldrastödssamverkan har varit fullbokade och nått i princip alla 
tilltänkta målgrupper. Det har i några fall varit svårt att få målgruppen förtroendevalda att 
delta och i vissa kommuner även beslutsfattare på tjänstepersonsnivå. Detta har, enligt den 
återkoppling som länsstyrelsen har fått, ofta berott på att det inte har funnits lokala 
prioriteringar och styrdokument med en tydlig resursfördelning. Det har i några kommuner 
även saknats lokala personella resurser på strategisk nivå att samordna det lokala arbetet 
inom dessa områden. 

Länsstyrelsen har genom Råd för social hållbarhet, tillsammans med en rad andra 
myndigheter i Uppsala län, utvecklat en regional samverkansstruktur där hälsa är en 
prioriterad fråga. Detta har resulterat i ett helhetsperspektiv inom området folkhälsa tillika 
en ökad samordning i frågor rörande sociala hållbarhet i stort. Länets myndighetsaktörer 
inom social hållbarhet har genom rådet även enats om att utveckla och stärka samverkan i 
ett gemensamt arbete för bättre lägesbilder, analys och kompetensutveckling. 
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Folkhälsa (verksamhet 70*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 1,1 0,8 0,6 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,3 1,3 1,4 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 3 500 3 184 2 699 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 102 60 51 
Antal beslutade ärenden 98 54 30 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0  2 1 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 5 100 228 

Ökningen av antal ärenden och årsarbetskrafter under perioden beror till största del på att en 
tidigare vakant tjänst inom det brottsförebyggande området tillsattes under 2018. Arbetet 
har därigenom kunnat trappas upp med betydligt fler genomförda insatser och aktiviteter.  

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens ledning har tagit fram rutiner för att systematiskt bedöma folkhälso-
perspektivet i myndighetens verksamhet i samband med tertialuppföljningar. Inom ANDT-
samordning, föräldrastödssamordning och det brottsförebyggande området finns tydliga 
kopplingar till ett systematiskt folkhälsoarbete.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

13. Jämställdhet 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete inom område jämställdhet utgjorts 
av regleringsbrevsuppdragen S2017/07420/JÄM och A2019/01278/JÄM vilka redovisas i 
särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet.  

Regional strategi för jämställdhet 2018–2020 
För arbetet med Intern strategi för jämställdhet Länsstyrelsen Uppsala län 2018–2020, se 
avsnitt 1 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 5 §.  

Ökat samarbetet 
I Regional strategi för jämställdhet 2018–2020, har komplexa samhällsutmaningar 
identifierats. För att effektivt kunna arbeta med dessa behövs ett utökat samarbete mellan 
uppdragen. Under 2019 har flera samarbeten både internt och extern utvecklats och 
fördjupats. En sådan fråga har under 2019 varit ett utökat och verkningsfullt förebyggande 
arbete mot våld. Främst har uppdragen om jämställdhet och mäns våld mot kvinnor samt det 
brottsförebyggande uppdraget samarbetat. Samarbetet har bland annat resulterat i 
gemensam nätverksträff för länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor och det regionala 
jämställdhetsnätverket samt två välbesökta konferenser där nyckelpersoner i länet inom 
olika sakområden har haft möjlighet att träffas och utbyta erfarenhet. Även inom det 
prioriterade området som syftar till att öka arbetsmarknadsetableringen för utlandsfödda 
kvinnor har ett brett samarbete genomförts mellan integrationsansvariga och samordnare för 
jämställdhet. 

Rådet för social hållbarhet har stärkt arbetet med de jämställdhetspolitiska målen genom att 
anta problemområdet ”mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål”, som ett av två prioriterade områden 
för ett fortsatt samverkansarbetet mellan myndigheter inom social hållbarhet i Uppsala län. 
Det erbjuder även möjligheter att integrera jämställdhet i övriga gemensamma samarbets-
områden, där exempelvis ett flertal föreslagna insatser inom rådets andra prioritering, 
”hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden”, kan bidra till att 
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nå de jämställdhetspolitiska målen i länet. Detta arbete kommer att utvecklas ytterligare 
under 2020.  

Kompetenshöjande insatser 
Regional strategi för jämställdhet erbjuder en plattform för att gemensamt arbeta vidare 
med de identifierade ojämställdhetsproblemen. Länsstyrelsen har utifrån dessa områden 
genomfört insatser i syfte att bidra till ökad kunskap om jämställdhet i länet.  

Ett exempel på detta är att länsstyrelsen under året bjöd in representanter från kommuner 
och Region Uppsala för att diskutera vilken typ av utbildningsinsatser som länets aktörer är 
i behov av. Diskussionen ledde till ett beslut om en utbildning inom jämställd 
resursfördelning vilket är ett av fyra prioriterade områden i strategin. 

Andra prestationer och resultat  
Under 2019 har aktörer från BVC, MVC och familjecentralerna identifierat ett behov av att 
vidareutveckla arbetet med att stötta föräldrar att få ett jämställt föräldraskap. 
Länsstyrelsens samordnare för jämställdhet har i samarbetet med samordnare för 
föräldraskapsstöd stöttat dessa aktörer i att initiera arbetet.  

De satsningar som länsstyrelsen har prioriterat i den interna och regionala strategin för 
jämställdhet bidrar till myndighetens arbete med att uppfylla flera av målen i Agenda 2030, 
exempelvis mål 5.4 och 5.2.  

Resultatmått och resultatanalys – Jämställdhet 
Länsstyrelsen har under våren 2019 anställt en extra person för att genomföra 
regleringsbrevsuppdragen S2017/07420/JÄM och A2019/01278/JÄM. Genom detta ökar 
länsstyrelsen möjligheten att implementera arbetet inom den regionala strategins delområde 
om mäns våld mot kvinnor.  

Jämställdhet (verksamhet 80*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,3 0,6 0,3 
Årsarbetskrafter kvinnor 2,6 1,5 2,1 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 5 002 3 352 2 926 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 13  21 19 
Antal beslutade ärenden 11  20  13 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0  0  0 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 308 189 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens bedömning är att arbetet med framtagandet och genomförandet av Regional 
strategi för jämställdhet 2018–2020 främjar uppfyllandet av de jämställdhetspolitiska målen 
i länet. Strategin har bidragit till att styra arbetet med jämställdhet mot de identifierade 
ojämställdhetsproblemen. Det prioriterade problemområdet Mäns våld mot kvinnor i 
strategin har fått synnerligen gott genomslag i länet, delvis tack vare att det också har 
antagits som ett prioriterat insatsområden i länets Råd för social hållbarhet. Länsstyrelsen 
ser emellertid ett behov av att det generella arbetet med att uppfylla de jämställdhets-
politiska målen i högre grad kan implementeras i flera kommuner och myndigheter. 
Länsstyrelsen planerar därför att arbeta än mer med jämställdhetsintegrering av övriga 
uppdrag på myndigheten och ser positivt på en förnyad satsning av regeringens utvecklings-
program för jämställdhetsintegrering i myndigheter.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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14. Integration 
Länsstyrelsens arbete inom integrationsområdet har bedrivits inom 
regleringsbrevsuppdragen 41–48, vilka redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet.  

Resultatmått och resultatanalys – Integration 
Integration (verksamhet 85*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,3 0,8 0,4 
Årsarbetskrafter kvinnor 3,2 3,6 2,3 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 4 094 4 341 2 946 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 62 77 64 
Antal beslutade ärenden 58 63 60 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 6 3 8 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 271 -256 0 

Länsstyrelsen har under året fortsatt haft en generellt högre resurssättning inom 
integrationsområdet än tidigare år. Den något minskade årsarbetskraften kommer av ett par 
tillfälliga vakanser. Under året har 271 000 kr av återbetalda medel från statsbidraget för 
tidiga insatser för asylsökande fördelats ut av länsstyrelsen. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen bedömer att samverkan i länet har fungerat väl under året. Länets kommuner 
och statliga aktörer har fortsatt arbetat med den regionala överenskommelsen inom 
integration och etablering och gjort flertalet gemensamma insatser inom ramen för de 
fokusområden som beslutats. Det har även pågått ett fortsatt arbete för att tydligare 
inkludera målgruppen ensamkommande barn och unga. Vidare har jämställdhet, barnrätt, 
hälsa, arbete, utbildning med flera viktiga perspektiv stärkts genom integrationsarbetet. 
Detta bedöms vara ett resultat av en mycket god samverkan såväl internt på länsstyrelsen 
som externt i länet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Länsstyrelseinstruktion 4 §: Länsspecifika 
uppgifter 
1. Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas 
Länsstyrelsen har under 2019 fått in totalt 64 underrättelser från Skatteverket om dödsbos 
innehav av lantbruksfastigheter. Dessa har diarieförts i Platina vid ankomst. Vid tre 
tillfällen under året har länsstyrelsen stämt av mot fastighetsregistret vilka dödsbon som 
blivit avvecklade. Under året har 35 av de ärenden som inkom 2019 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 åtta 
förelägganden 2019.  
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Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens upprättade rutin för arbetet med dödsbotillsyn har följts vilket har gett ett 
gott resultat när det kommer till att uppfylla målet att dödsbon ska avyttra sina 
lantbruksfastigheter inom fyra år. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐Utmärkt 

Länsstyrelseinstruktion 5 §: 
Sektorsövergripande uppgifter 

Länsstyrelsen ska vidare 

1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och 
beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor,  
2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande 
indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta,  
3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och då 
ta särskild hänsyn till barns bästa,  
4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning,  
5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och 
beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering,  
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,  
7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag,  
8. samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat, och  
9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses 

1. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet 
Länsstyrelsen har under 2019 haft ett fortsatt fokus på att implementera den interna 
strategin för jämställdhet. Arbetet har främst fokuserat på följande delmål: jämställdhet ska 
ingå i alla delar av verksamhetsstyrning samt arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering har 
en aktiv roll och används som stöd av chefer och medarbetare i myndighetens arbete med 
jämställdhetsintegrering.  

Integrering av jämställdhet i verksamhetsstyrning 
Verksamhetsplaneringen samt den kontinuerliga uppföljningen har varit prioriterade 
områden under 2019. Det arbetet som påbörjades under hösten 2018 avslutades framgångs-
rikt under första tertialen 2019 då alla enheter på länsstyrelsen utvecklade enhetsmål 
kopplade till jämställdhetsarbetet för den egna verksamheten. Framtagandet av enhetsmålen 
grundar sig i analyser eller syftar till att analysera vilka ojämställdhetsproblem som 
verksamheten kan åtgärda. Det betyder att grunden är lagd för att på ett mer aktivt sätt bidra 
till att minska ojämställdhetsproblemen inom verksamheten.  

Under 2019 har arbetet med att uppfylla § 5-uppdragen följts upp inom det ordinarie 
uppföljningssystemet som finns, det vill säga tertialuppföljningarna.  
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Länsstyrelsen arbetsgrupp för jämställdhetsarbetet 
För att kunna uppfylla målet om att medlemmar i arbetsgruppen ska utgöra ett stöd för 
myndigheten, har fokus under 2019 varit att höja kunskapen hos medlemmarna samt 
erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte. Detta har skett bland annat genom möten, enskilda 
samtal samt utvecklandet av en webbaserad plattform. Ett resultat av att erbjuda en mötes-
plats har varit att sex enheter gemensamt har tagit fram och deltagit i en utbildning i 
jämställt och jämlikt bemötande. Det visar på liknande utvecklingsbehov hos olika 
verksamheter. Representanter från arbetsgruppen har varit vitala för utbildningens 
genomförande och utformande.  

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

• Återrapportering av länsstyrelseinstruktion 3 § 12 Folkhälsa  
• Återrapportering 1.15 Genomförande av landsbygdsprogrammet samt havs- och 

fiskeriprogrammet 

Samt särskild redovisning av: 
• Länsrapport för förebyggande ANDT frågor till Folkhälsomyndigheten. 
• Återrapportering av brottsförebyggandeuppdraget till Brottsförebyggande rådet.  
• Återrapportering av föräldraskapsstödsuppdraget till Länsstyrelsen i Örebro län. 
• Återrapportering av uppdraget kapacitet och beredskap i mottagandet av 

nyanlända. 
• Återrapportering av uppdraget utvecklingsmedel § 37 och § 37a.  
• Återrapportering av uppdrag samordning av samhällsorientering. 
• Återrapportering av uppdrag samordning tidiga insatser för asylsökande.  
• Återrapportering av uppdrag statsbidrag tidiga insatser för asylsökande. 
• Återrapportering av uppdrag ensamkommande barn och unga.  

Samlad bedömning av resultat 
En samlad bedömning av resultatet under 2019 är att länsstyrelsen län har utvecklat sitt 
arbete med att integrera jämställdhet, där framtagande av enhetsmål för alla enheter var en 
viktig milstolpe. Då de framtagna målen grundar sig i analyser/syftar till att göra analyser 
lägger det en bra grund för hållbarheten i det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen för 
jämställdhet har varit vital i framtagandet av enhetsmål och implementeringen av målen 
under 2019. En kvalitetshöjande faktor i genomförandet av arbetet har varit det nära 
samarbetet med uppdrag 5 § 5 Mänskliga rättigheter. Detta för att säkerställa att 
perspektivfrågor som ska genomsyra länsstyrelsens verksamhet inte konkurrerar med 
varandra. Att länsstyrelsen internt strävar efter att anordna kunskapshöjande aktiviteter där 
maktperspektiv, jämställdhet och likabehandling står på agendan är ett strategiskt viktigt 
steg för att kunna verka för en medveten samverkan och ett medvetet myndighetsutövande. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐Utmärkt 

2. Genomgående analysera och presentera individbaserad 
statistik baserat på kön 
Länsstyrelsens arbete med att genomgående analysera och presentera individbaserad 
statistik baserat på kön är avhängt de möjligheter som erbjuds i datasystemen. I 
länsstyrelsens eget ärendedatabassystem Platina är detta i dagsläget inte möjligt. Kontakt-
personer för nationella nätverket för särskilda sakkunniga har fört dialog med dataskydds-
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ombudens nationella samordnare, även tillsammans med handläggare på jämställdhets-
enheten på Regeringskansliet, kring möjligheterna att ta in könsuppdelad statistik i 
förhållande till GDPR-lagstiftningen. Det som är avgörande för att länsstyrelserna ska få 
samla in könsuppdelad statistik utifrån GDPR-lagstiftningen är att vi själva har användning 
för den. Det har vi utifrån instruktionen om att verka för att de jämställdhetspolitiska målen 
får genomslag i länet samt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i vår verksamhet genom 
att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor. 
Instruktionsuppgifterna gäller alla verksamhetsområden och det bör därför endast vara i 
undantagsfall som könsuppdelad statistik inte behövs. Varje verksamhetsområde behöver 
ändå gås igenom för att säkerställa att inget data samlas in på ett sätt som inte är i enlighet 
med GDPR. För att Platina ska kunna användas för att registrera och få ut könsuppdelad 
statistik behöver generellt handläggarstöd få en kravställning av ansvariga länsråd. 

Samlad bedömning av resultat 
Trots klargörande diskussioner och främjande insatser från handläggare både inom 
Regeringskansliet och länsstyrelserna för att bereda underlag har det inte skett någon 
beställning eller kravspecifikation till berört förvaltningsobjekt (generellt handläggarstöd) 
för att få till stånd nödvändiga förutsättningar i länsstyrelsernas eget ärendedatabassystem 
Platina. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒ Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

3. Analysera konsekvenserna för barn och ta särskild hänsyn 
till barns bästa 
Länsstyrelsen har under 2019, vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn, analyserat 
konsekvenserna för, och tagit hänsyn till, barns bästa. Detta har skett inom ramen för 
myndighetens arbete med bostadsförsörjning (se återrapportering av arbetet med att verka 
för att behovet av bostäder tillgodoses, under länsstyrelseinstruktion 5 § 9), ANDT (se 
redovisning i särskild ordning till Folkhälsomyndigheten via Länsrapporten om 
förebyggande arbete inom ANDT), naturvård och djurskydd.  

Det förekommer att länsstyrelsen tar emot anmälningar som gäller bristande djurhållning 
och det framkommer att även barn i hushållet far illa. Länsstyrelsen har under året 
vidareutvecklat arbetet med att identifiera sambandet mellan missförhållanden för djur och 
barn i hemmet. Det tillhör inte ovanligheterna att länsstyrelsens djurskyddshandläggare, 
som en av få yrkesgrupper, kommer in i hem med dåliga levnadsmiljöer och det kan i 
samband med djurskyddskontroller i hushåll upptäckas barn som far illa och våld mot 
närstående. I dessa fall gör länsstyrelsen en orosanmälning till aktuellt socialtjänstkontor. 
Under året gjorde länsstyrelsen flera orosanmälningar till socialtjänsterna i länets 
kommuner. Tre av dessa orosanmälningar gällde oro för barn baserat på uppgifter i en 
inkommen anmälan eller från en djurskyddskontroll. Vid ett tillfälle kallade även 
handräckande polis på socialtjänsten i samband med en djurskyddskontroll, som då kom ut 
till hushållet.  

Länsstyrelsen har också samverkat med andra aktörer så som polis, ambulanssjukvård, 
kvinnojourer och sociala myndigheter i länets kommuner genom en nätverksdag med 
föreläsningar och workshops i ämnet våld. Arbetet har resulterat i att länsstyrelsens rutin 
gällande orosanmälningar om barn som far illa har utvecklats ytterligare. Länsstyrelsen har 
också deltagit i en extern utbildningsdag gällande sambandet mellan våld i nära relation och 
våld mot djur.  
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Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har genomfört ett antal insatser som bidragit till att integrera ett barnrätts-
perspektiv i delar av sin verksamhet. Länsstyrelsen bedömer dock att det systematiska 
arbetet med att analysera konsekvenserna för barn och att ta särskild hänsyn till barnets 
bästa kan, och bör, utvecklas vidare.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒ Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

4. Verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete med funktionshinderspolitiken 
utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.52, vilket redovisas i särskild ordning till Social-
departementet, och som även behandlar delar av länsstyrelsens interna arbete inom 
funktionshindersuppdraget. Utöver de insatser som där redovisas, har länsstyrelsen verkat 
för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inom ramen för 
naturvård/bidrag till natur- och vattenvårdsprojekt (beskrivs i rapportering av 
regleringsbrevsuppdrag 1.9 och 3.16, som rapporteras i särskild ordning till centrala 
myndigheter) och friluftsliv och tillgänglig natur för alla (se avsnittet återrapporteringskrav 
1.10 under återrapporteringen till Miljö- och energidepartementet, samt rapportering i 
särskild ordning enligt regleringsbrev 3.21). 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har under året genomfört ett antal insatser för att öka tillgängligheten och 
delaktigheten inom ett antal av länsstyrelsens verksamhetsområden. Länsstyrelsen bedömer 
dock att det samordnade och systematiska arbetet kan, och bör, utvecklas. Myndigheten för 
delaktighets årliga enkät gällande statliga myndigheters ansvar för genomförandet av 
funktionshinderspolitiken visade att länsstyrelsen särskilt bör förbättra sitt arbete inom 
systematiskt tillgänglighetsarbete, tillgänglig rekrytering, tillgänglighet i upphandling, 
inventering av tillgänglighet i information och kommunikation samt hörteknisk utrustning. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

5. Integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet 
På övergripande myndighetsnivå har två särskilda insatser för att integrera de mänskliga 
rättigheterna i länsstyrelsens verksamhet initierats. Dels har samtliga medarbetare vid 
länsstyrelsen genomgått Uppsala universitets webbutbildning i mänskliga rättigheter och 
dels har mänskliga rättigheter inkluderats som ett moment i myndighetens 
introduktionsutbildning.  

Länsstyrelsen har under 2019 även arbetat övergripande med att belysa, analysera och 
beakta de mänskliga rättigheterna inom en rad olika uppdrag och tvärperspektiv, däribland 
landsbygdsutveckling (se avsnitt 10 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §) 
ANDT och brottsförebyggande (se avsnitt 12 under återrapporteringen av länsstyrelse-
instruktion 3 §), jämställdhet (se avsnitt 1 under återrapporteringen av länsstyrelse-
instruktion 5 §), barns rättigheter och barnets bästa (se avsnitt 3 under återrapporteringen av 
länsstyrelseinstruktion 5 §), rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inklusive 
tillgänglighet och delaktighet (se avsnitt 4 under återrapporteringen av länsstyrelse-
instruktion 5 § samt regleringsbrevsuppdrag 3.64, som har redovisats i särskild ordning till 
Socialdepartementet), bostadsförsörjning (se avsnitt 9 under återrapporteringen av 
länsstyrelseinstruktion 5 §), nationella minoriteter (se regleringsbrevsuppdrag 3.17 som har 
redovisats i särskild ordning till Länsstyrelsen i Stockholms län) och utsatta EU/EES-
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medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige (se regleringsbrevsuppdrag 3.63 som 
redovisas av Länsstyrelsen i Stockholms län till Socialdepartementet). Framförallt har 
insatserna fokuserat på att integrera rättighetsinnehavarnas perspektiv, men det har också 
genomförts insatser med fokus på bredare konventionsåtaganden (se avsnitt 1.7 under 
återrapporteringen till Kulturdepartementet). 

Utöver ovanstående har länsstyrelsen under året valt att särskilt belysa, analysera och beakta 
skyddet mot diskriminering i den egna verksamheten. Myndigheten har bland påbörjat 
arbetet med att se över Policy för lika rättigheter och möjligheter samt tillhörande 
handlingsplan med utgångspunkt i diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. En rad 
kompetenshöjande insatser har därtill genomförts inom området. Länsstyrelsens chefer har 
till exempel fått en grundläggande introduktion till skyddet mot diskriminering. 
Introduktionen har i sin tur kompletterats med olika case-övningar för att stärka den 
praktiska tillämpningen. Ytterligare insatser med fokus på skyddet mot diskriminering samt 
jämställt och jämlikt bemötande har riktats mot specifika enheter och arbetsgrupper (se 
avsnitt 1 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 5 §). 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har genom genomfört en rad insatser som bidragit till att integrera de 
mänskliga rättigheterna i delar av verksamheten, i synnerhet kopplat till rätten till bostad, 
skyddet mot diskriminering och vad gäller rättigheter för personer som riskerar särskild 
utsatthet. En kvalitetshöjande faktor i genomförandet har varit en ökad samordning med 
andra § 5-uppdrag, däribland jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet samt bostads-
försörjning. Detta för att säkerställa att perspektivfrågor som ska genomsyra länsstyrelsens 
verksamheter inte konkurrerar med varandra. 

Årets sammantagna arbete torde långsiktigt bidra till såväl institutionella som policy-
relaterade resultat kopplat till mänskliga rättigheter med effekter för länsstyrelsens 
medarbetare och länets invånare. Länsstyrelsen bedömer dock att det systematiska arbetet 
med ett rättighetsbaserat arbetssätt kan, och bör, utvecklas vidare i det interna arbetet med 
mänskliga rättigheter. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

6. Verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälso-
målet uppnås 
Ett internt samordnat arbete 
Det finns ett internt systematiskt tvärsektoriellt arbete inom länsstyrelsen. Detta arbete går 
att koppla till uppdragen inom ANDT-samordning, brottsförebyggande, föräldrastöd, mäns 
våld mot kvinnor, integration, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samverkansinsatsen 
har resulterat i en ökning av gemensamma insatser med ett intersektionellt perspektiv och 
ett mer samordnat externt arbete. Exempel på detta är att tvärsektoriella frågor lyfts inom de 
olika uppdragens nätverk samt att gemensamma kunskapshöjande insatser genomförs. 

Dessa uppdrag redovisas i särskild ordning:  
• Det ANDT-förebyggande uppdraget till Folkhälsomyndigheten. 
• Det brottsförebyggande uppdraget till Brottsförebyggande rådet. 
• Det föräldrastödjande uppdraget till Länsstyrelsen i Örebro län.  
• Mäns våld mot kvinnor till Arbetsmarknadsdepartementet. 
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Verksamhetsuppföljning av folkhälsa 
Under 2019 har arbetet med att uppfylla § 5-uppdragen följts upp inom det ordinarie 
uppföljningssystemet som görs systematiskt via tertialuppföljningar. Ansvarig för 
uppföljningen är enhets- och avdelningscheferna. 

Friluftsliv för god folkhälsa 
Länsstyrelsen har under 2019 arbetat för att förverkliga regeringens politik regionalt 
avseende friluftsliv vilket bland annat innebär att uppfylla friluftsmål 9: Friluftsliv för god 
folkhälsa, och att skapa goda förutsättningar för människor att regelbundet vara fysiskt 
aktiva i natur- och kulturlandskapet. 

Länsstyrelsens arbete inom friluftsliv beskrivs i avsnittet återrapporteringskrav 1.10 
(samordning och ledning avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv med mera) 
under återrapporteringen till Miljö- och energidepartementet, samt i rapportering i särskild 
ordning enligt regleringsbrev 3.21. 

Hälsa som en del av länssamverkan för att nå social hållbarhet  
För att bättre och samordnat nå det folkhälsopolitiska målet liksom individuella kommuners 
och organisationers behov har hälsa lyfts fram i den regionala samverkan för social 
hållbarhet. Rådet för social hållbarhet leds av landshövdingen i Uppsala län. Det är länets 
högsta strategiska forum inom social hållbarhet och består av länets kommunchefer liksom 
chefer på regional nivå för länsstyrelsen, Region Uppsala, Migrationsverket, Försäkrings-
kassan, Arbetsförmedlingen, Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Nationellt 
centrum för kvinnofrid samt länets två universitet.  

Syftet med rådet är att skapa en fungerande samverkan inom social hållbarhet i länet. 
Genom arbetet i rådet får aktörerna en helhetssyn och en delad lägesbild inom området. 
Detta ger förutsättningar för att kunna fatta beslut om gemensamma ställningstaganden, 
inriktning och styrning.  

Rådet för social hållbarhet har antagit en plan för regional samverkan inom det prioriterade 
området ”Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden”. Vilje-
inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin och samarbetet kring målen med Agenda 
2030-arbetet har integrerats och genomsyrat arbetet. Rådet har beslutat att aktörerna ska 
skapa bättre samverkan och kvalitet genom en gemensam plattform för att stärka det 
systematiska lägesbildsarbetet, gemensamma analyser och kunskapshöjande insatser. Det 
kommer även att tas fram ett antal prioriterade insatsområden där samverkan kommer att 
konkretiseras och särskilt utvecklas.  

Samlad bedömning av resultat 
Det finns ett särskilt framtaget stöd på länsstyrelsens webbplats vilket syftar till att 
underlätta för ett systematiskt beaktande av framför allt jämställdhet inom olika 
verksamheter. Flera av de checklistor och stöd som tagits fram har ett intersektionellt 
perspektiv och främjar därför även implementeringen av andra uppdrag inom länsstyrelse-
instruktionen 5 §. Det kvarstår en del arbete med att samordna och stödja länsstyrelsens 
interna arbete och implementera ovan nämnda systematiska arbete samt Agenda 2030. Tack 
vare att Rådet för social hållbarhet har bildats, och hälsa är en prioriterad fråga för extern 
samverkan, har länsstyrelsen bidragit till en hållbar extern samverkansstruktur för de 
folkhälsopolitiska målen i Uppsala län.  

Länsstyrelsen bedömer att insatserna inom området bidrar till att det nationella 
folkhälsomålet delvis är uppfyllt men att det finns utvecklingsbehov.  
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Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒ Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

7. I sin verksamhet verka för att förenkla för företag 
Den målgruppsanpassning av länsstyrelsernas gemensamma webbplats som infördes 2018 
fungerade tyvärr inte som planerat. Flera besökare hade svårt att veta vilken av mål-
grupperna de tillhörde och blev förvirrade av de många sidorna. Därför justerades 
strukturen nationellt under 2019, så att det numera bara finns en sida om varje ämne. Det 
har nu blivit lättare att hålla nationell och regional information uppdaterad på webbplatsen. 
I samband med övergången till den nya strukturen gjorde länsstyrelsen också en extra 
granskning av allt vårt regionala innehåll. Länsstyrelsen bedömer att besökarna nu har 
lättare att hitta rätt information och att de får bättre vägledning via webbplatsen så att de 
inte behöver kontakta oss via telefon lika ofta. 

Under året har länsstyrelsen genomgående haft stort fokus på ärendehandläggning och 
förbättrade handläggningstider bland annat genom de årliga handläggningsveckorna. 
Effekten är att ärendebalansen är den lägsta på flera år. I avsnittet 3.34 Fortsätta 
förenklingsarbetet för företag, under återrapporteringen till Näringsdepartementet beskriver 
länsstyrelsen förenklingsarbetet med konkreta exempel. 

Samlad bedömning av resultat 
Utifrån beskrivningen ovan och exemplen beskrivna i avsnittet 3.34 under åter-
rapporteringen till Näringsdepartementet, bedömer länsstyrelsen att vi har nått ett gott 
resultat. För att nå ett utmärkt resultat behöver länsstyrelsen arbeta mer proaktivt med 
frågor kring förenkling för företag, gärna i nära samverkan med de aktörer som söker medel 
från länsstyrelsen eller som myndigheten samverkar med i övrigt. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

8. Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett 
förändrat klimat 
Länsstyrelsen har under 2019 arbetat med de uppgifter som åläggs myndigheten genom 
förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Förordningen 
specificerar att klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet ska utredas i en 
klimat- och sårbarhetsanalys. Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade att dela upp denna 
analys i två delar, dels en intern del som fokuserar på vad myndigheten har direkt rådighet 
över och dels en extern del med fokus på länet i sin helhet. En projektplan för dels den 
interna och dels den externa klimat- och sårbarhetsanalysen togs fram under våren 2019. 
Arbetet med den interna klimat- och sårbarhetsanalysen avslutades i december. Analysen 
mynnade ut i ett antal aktiviteter som ska implementeras. Den interna klimat- och 
sårbarhetsanalysen har tydliggjort vilka klimatrelaterade sårbarheter som existerar i 
länsstyrelsens verksamhet och hur dessa sårbarheter kan minska. Genom analysen har 
länsstyrelsen också identifierat hur den interna förmågan att samordna klimatanpassnings-
arbetet kan utvecklas och förtydligas. Målet med den interna klimat- och sårbarhetsanalysen 
har också varit att tydliggöra ansvarsfördelningen och arbetsprocessen inom specifika 
områden samt minska tydliga klimatrelaterade sårbarheter inom verksamheten i sin helhet 
och underlätta intern samverkan. 

Länsstyrelsen har under 2019 aktivt samverkat med övriga länsstyrelser för att tolka den 
gemensamma förordningen. Detta har skett genom att SMHI bjudit in till flera förordnings-
möten för alla berörda myndigheter. Dessa möten har varit välbesökta och gett goda 
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möjligheter för länsstyrelsen att nätverka och utbyta idéer samt samordna diverse uppdrag 
informellt. 

Vidare har länsstyrelsen bevakat klimatanpassningsrelaterade frågor i de planer och 
program som tagits fram av kommunerna inom ramen för samhällsplanering. 

Regeringen uppdrog den 2 maj 2019 åt länsstyrelserna att kartlägga och analysera samt 
redovisa rådande och kommande vattensituation på regional och lokal nivå. Genom 
samverkan med kommunerna rapporterades uppdraget in till Länsstyrelsen i Kalmar län vid 
tre tillfällen. Länsstyrelsen fick genom regeringsuppdraget en tydligare bild av den 
regionala samt lokala vattensituationen och hur situationen förändras från sommar till höst. 
Med de tre rapporterna att luta sig emot har länsstyrelsen ett mer robust underlag inför 
framtida vattensituationer. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har under året varit involverad i ett geodataprojekt för klimat-
anpassning, Geodata för klimatanpassning – praktisk träning. Lantmäteriet var ansvarig 
myndighet. Utgångspunkten för projektet var slutrapporten från det under 2018 genomförda 
projektet Analys av klimatanpassningsaktörers behov av geodata och geodatatjänster. 
Behovsanalysen visade att utöver brister i geodata och geodatatjänster samt önskemål om 
kompletteringar i dessa, finns det behov av kunskap om befintliga data, hur data kan 
användas och hur analyser kan göras på bästa sätt. Projektet resulterade i tre praktiska 
workshops, varav en genomfördes i Uppsala, samt en projektrapport som kommer under 
2020. Under workshopen i Uppsala deltog alla länets kommuner samt de myndigheter som 
varit involverade i projektet. Under workshopdagen presenterade Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Boverket och Statens geotekniska institut översiktligt 
sitt geodatamaterial samt redogjorde för hur materialet kan och bör användas samt vilka 
begränsningar materialet har när det kommer till slutsatser i analyser. Genom deltagande 
och medverkande i detta projekt har länsstyrelsen fått en ökad kompetens och en höjd 
förmåga att hantera och använda geodata i klimatanpassningsarbetet. 

Länsstyrelsen har under 2019 fortsatt att utföra sina uppgifter enligt förordning (2009:956) 
om översvämningsrisker. Arbetet leds på nationell nivå av MSB och har under året 
resulterat i att uppdaterade riskkartor för översvämning av Fyrisån i Uppsala tagits fram. 
Därtill har arbetet med att genomföra Riskhanteringsplan för översvämning av Fyrisån i 
Uppsala stad (rapport 2015:10) fortsatt under året, vilket resulterat i en minskad sårbarhet 
och ökad beredskap inför framtida översvämningar av Fyrisån i Uppsala.  

Samlad bedömning av resultat 
Den interna klimat- och sårbarhetsanalysen har tydliggjort vilka klimatrelaterade 
sårbarheter som existerar i länsstyrelsens verksamhet och hur dessa sårbarheter kan minska. 
Genom analysen har länsstyrelsen även identifierat hur den interna förmågan att samordna 
klimatanpassningsarbetet kan utvecklas och förtydligas. Målet med den interna klimat- och 
sårbarhetsanalysen har också varit att tydliggöra ansvarsfördelningen och arbetsprocessen 
inom specifika områden samt minska tydliga klimatrelaterade sårbarheter inom 
verksamheten i sin helhet. Den interna risk- och sårbarhetsanalysen kommer ligga till grund 
för dels den externa klimat- och sårbarhetsanalysen, dels för revidering och uppdatering av 
handlingsplan för klimatanpassningsarbete i Uppsala län samt vid fastställande av 
länsstyrelsens myndighetsmål under 2020.  

Genom deltagande och medverkande i Lantmäteriets geoprojekt har länsstyrelsen fått en 
ökad kompetens och en höjd förmåga att hantera och använda geodata i klimatanpassnings-
arbetet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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9. I sin verksamhet verka för att behovet av bostäder 
tillgodoses 
Länsstyrelsen samlar årligen in uppgifter från länets samtliga kommuner om läget på 
bostadsmarknaden via Boverkets bostadsmarknadsenkät. En regional bostadsmarknads-
analys av kommunernas bedömningar har sammanställts och återkopplats till länets 
kommuner. I den regionala analysen konstateras att bostadsbristen fortsatt är allvarlig. Det 
råder brist på bostäder för särskilda grupper i länets samtliga kommuner. Länsstyrelsen har 
analyserat situationen och gör i bostadsmarknadsanalysen bedömningen att en bred 
parlamentarisk bostadssocial utredning behöver tillsättas vilket även har påtalats vid 
länsstyrelsernas möten med Boverket där även Finansdepartementet medverkar. 

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 har med anledning av resultaten i årets bostadsmarknadsenkät under hösten 
påbörjat en kartläggning av hushålls möjligheter att få tillgång till bostad i Uppsala län samt 
genomfört två frukostseminarier med det övergripande temat bostad för alla. Samtliga 
kommuner samt intresseorganisationer med flera aktörer bjöds in till seminarierna.  

Verksamhetsmedel inom barnrätt har använts till riktat stöd utifrån behov och regionala 
förutsättningar i form av utbildningsinsatser i samverkan med Barnombudet i Uppsala län. 
Utbildningen har erbjudits på plats i de respektive kommunerna. Målgruppen för insatsen 
har i första hand varit handläggare samt chefer vid kommunernas plan- och bygg-
förvaltningar. Den praktiska tillämpningen har betonats genom att erbjuda uppföljande 
besök med till exempel en ledningsgrupp eller utsedda personer för att färdigställa en 
aktivitetsplan för förvaltningen. Syftet har varit att barnrättsperspektivet ska få ökat 
genomslag i bostads- och samhällsplaneringen. 

Länsstyrelsen genomförde i december 2019 en större bostadskonferens för länets 
kommuner samt bostadsmarknadens aktörer i sitt uppdrag enligt bostadsförsörjningslagen 
(2000:1383) att uppmärksamma kommunerna på regional samordning kring boendefrågor. 
Temat för årets konferens var social hållbarhet i bostadsbyggande och planering. 
Landshövdingen inledde konferensen. Föredragningar hölls av bland andra forskare vid 
Uppsala Universitet, Kungliga tekniska högskolan, samt av representanter från Uppsala 
kommun, Östhammars kommun, Stockholm stad, Barnombudet i Uppsala län, Arbets-
förmedlingen med flera medverkande. Stad–landperspektivet belystes och de olika 
utmaningar bostadsförsörjningen står inför när det gäller att möta behoven hos barn, unga, 
äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Länsstyrelsen bedömer att den 
regionala konferensen har inneburit en kunskapshöjning hos deltagande aktörer gällande 
betydelsen av att planera för en bostadsförsörjning för alla tidigt i planeringsskedet. 

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. 

Se övrigt vad som redovisas i avsnitt 5 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 
3 § (hållbar samhällsplanering och boende) samt i avsnitt 4 under återrapporteringen av 
länsstyrelseinstruktion 3 §. 

Regeringsuppdrag större samlade exploateringar 
Länsstyrelsen har under året organiserat myndighetens arbete för att klara ärende-
hanteringen kopplat till avtalen avseende större samlade exploateringar som tecknats mellan 
staten, Region Uppsala, Knivsta kommun samt Uppsala kommun. En styrgrupp inom 
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länsstyrelsen har bildats på ledningsnivå för att få en bättre kontroll, kunna prioritera och 
underlätta tvärsektoriell samverkan. En arbetsgrupp på handläggarnivå har bildats med 
representanter från olika sakområden för att synkronisera och för att möjliggöra 
förberedelse i förväg av inkommande planer och övriga ärenden som kan relateras till 
regeringsuppdraget större samlade exploateringar. Informationsinsatser på chefs- och 
handläggarnivå internt har skett regelbundet. Utöver det har en workshop hållits angående 
kompensation naturvärden med syfte att höja myndighetens kompetens i sakområdet samt 
infrastrukturutbildning vad gäller järnvägsplaner tillsammans övriga länsstyrelser – se 
vidare i avsnitt 4 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §. Sammantaget har 
det inneburit att länsstyrelsen har skaffat sig en ökad beredskap och en höjd kompetens för 
att möta upp mot behov från kommunerna, Trafikverket och Region Uppsala i arbete 
kopplat till större samlade exploateringar. 

Under året har länsstyrelsen deltagit vid sammanträden avseende Uppföljning av avtal 
avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun samt 
Uppföljning av avtal avseende bostadsbyggande i Bergsbrunna med omgivningar, Södra 
staden och ”Nysala” i Uppsala kommun. Mötena genomfördes på regeringskansliet i mars 
och september, och sammankallades av den särskilda utredaren för regeringsuppdrag Fi N 
2017:08 Samordning för bostadsbyggande.  

I oktober bjöd landshövdingen in avtalsparterna till ett möte med syftet att diskutera 
pågående arbete till följd av ingångna avtal.  

Under året har länsstyrelsen vid flera tillfällen träffat Uppsala kommun samt Knivsta 
kommun på chefsnivå samt på handläggarnivå med syftet att föra tidig dialog om 
kommande planer och program med anledning av ingångna avtal.  

Samlad bedömning av resultat 
Under året har länsstyrelsen jobbat strategiskt med att lyfta de utmaningar som finns i länet 
för att klara en bostadsförsörjning för alla utifrån de resultat som framkommit i Boverkets 
bostadsmarknadsenkät. Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns en stor medvetenhet 
om problematiken i såväl länets kommuner som i bostadssektorn och hos intresse-
organisationer. Det arbete som genomförts under året kommer att utgöra en plattform för 
fortsatt samverkan om bostadsförsörjningens olika utmaningar i länet ur ett stad–
landperspektiv. Länsstyrelsen konstaterar att det är en utmaning att få ihop de tre olika 
hållbarhetsperspektiven.  

Länsstyrelsens förberedelser i form av organisatoriska justeringar och interna 
kommunikationsinsatser, i kombination med tidigare nämnda genomförda kunskapshöjande 
aktiviteter, har sammantaget höjt länsstyrelsens förmåga att hantera inkommande planer och 
program enligt plan- och bygglagen samt väg- och järnvägsärenden. När det gäller de större 
exploateringarna som nu planeras i Knivsta kommun samt Uppsala kommun med anledning 
av de tecknade avtalen med staten kan länsstyrelsen konstatera att det ändå finns ett behov 
av ökade resurser med anledning av den stora mängd planer och program som väntas 
inkomma från avtalskommunerna, liksom från länets övriga kommuner.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐ Gott ☒ Utmärkt 
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Länsstyrelseinstruktion 6 §: Miljöarbete 
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  

 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. 

Länsstyrelsen bedriver ett flertal olika verksamheter som bidrar till uppfyllelse av 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet – flera av dessa redovisas i andra delar av 
årsredovisningen. Att inrätta och förvalta statliga naturreservat bidrar till flera 
miljökvalitetsmål och under 2019 har fyra nya reservat bildats med höga naturvärden av 
ädellövskog, kärrmiljöer och barrskog. Även åtgärder för värdefull natur utanför skyddade 
områden har vidtagits under 2019, exempelvis genom åtgärdsprogram för hotade arter samt 
åtgärder med fokus på länets värdefulla naturtyper och ansvarsarter. Projekt inom lokala 
naturvårdsinsatser (LONA) och vattenvårdsprojekt (LOVA) bidrar också till flera 
miljökvalitetsmål. Under 2019 fortsatte det pågående arbetet inom 36 LONA-projekt och 
inom LOVA startades tretton nya projekt, bland annat inom strukturkalkning av åkermark 
samt anläggning av våtmarker. I länsstyrelsens friluftslivarbete har fokus under 2019 bland 
annat legat på att få friluftsmålen att få genomslag i samhällsplaneringen samt att synliggöra 
attraktiva och tillgängliga naturområden i Uppsala län. För att läsa mer om samtliga ovan 
beskrivna verksamheter som bidrar till miljökvalitetsmålen, se avsnittet återrapporterings-
krav 1.10 (samordning och ledning avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv med 
mera) under återrapporteringen till Miljö- och energidepartementet.  

Nedan följer de verksamheter och aktiviteter som redovisas särskilt under länsstyrelse-
instruktion § 6 Miljöarbete. 

1.Samordning för regionalt mål- och uppföljningsarbete 
Länsstyrelsen har under året jobbat med att lyfta miljöfrågorna hos kommunledningar, 
företag, universitet och andra aktörer i länet. En viktig arena för analys och samsyn kring 
länets miljöutmaningar är Uppsala läns regionala miljö- och klimatråd. 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 
offentliga, privata och ideella aktörer i länet. Rådet har under 2019 varit ett viktigt forum 
för fortsatt förankring och diskussion av de regionala åtgärdsprogrammen för miljömål 
under rubriken Färdplan för ett hållbart län. Genom rådet förankras en gemensam 
prioritering av de åtgärder som måste genomföras för att möta de utmaningar som den 
årliga regionala uppföljningen av miljömålen uppvisar.  

Under våren anordnade länsstyrelsen den återkommande Knivstakonferensen, en regional 
miljö- och klimatkonferens som 2019 fokuserade på miljö- och klimatutmaningar kopplade 
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till samhällsutveckling, transporter och vatten. Konferensen var ett välbesökt och uppskattat 
samverkansforum med deltagare från såväl kommuner, myndigheter, näringsliv, ideella 
föreningar med flera. Konferensen är ett årligen återkommande arrangemang med syfte att 
ur ett regionalt perspektiv ta upp aktuella frågor inom klimat-och miljöområdet. 

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. Den årliga regionala bedömningen av miljökvalitets-
målen för 2019 visar att enbart miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning förväntas 
uppnås till år 2020 i länet. Utvecklingen av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv 
bedöms som negativ i länet. För de flesta andra miljökvalitetsmål är utvecklingstrenden 
neutral. Åtgärdstakten för att nå målen behöver därmed öka för att vända utvecklings-
trenden i positiv riktning. För miljökvalitetsmålet frisk luft kan man redan idag utläsa en 
positiv utvecklingstrend bland annat till följd av åtgärder i Uppsala kommun. 
Länsstyrelsens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen och generationsmålet finns att läsa 
på RUS-webbplatsen extra.lansstyrelsen.se/rus/. 

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 
länsstyrelsen 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. 

Länets miljöstrategiska nätverk drivs av länsstyrelsen där miljöstrateger och miljö-
sakkunniga från samtliga kommuner bjuds in att delta. Syftet med nätverket är att skapa ett 
regionalt forum på tjänstemannanivå där miljöstrategiska och miljömålsrelaterade frågor 
och erfarenheter kan diskuteras samt samverkansmöjligheter kring projekt definieras. Årets 
möten har främst fokuserat på fortsatt förankring och implementering av de regionala 
åtgärdsprogrammen för miljömål.  

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. Årets möten har fokuserat på 
utvecklingsarbete i framtagande och uppföljning av regionala åtgärdsprogram för miljömål.  

Länsstyrelsen driver ett länsövergripande kemikalienätverk tillsammans med Region 
Uppsala. I nätverket finns sju av länets åtta kommuner representerade. Nätverkets syfte är 
att skapa en plattform för samarbete och gemensamt kunskapsutbyte inom kemikalie-
området, och därigenom verka för bland annat ökad måluppfyllelse av miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö.  

Under 2019 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, se vidare i årsredovisningen 
under Länsstyrelseinstruktion 3 § punkt 6, Energi och klimat. 

2. Regionala åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen  
Länsstyrelsen i Uppsala län utvecklar, samordnar och genomför regionala åtgärdsprogram 
för miljömålen genom att ta fram en färdplan för ett hållbart län. Färdplanen innehåller fyra 
regionala åtgärdsprogram inom olika temaområden som planeras att tas fram under 
perioden 2018–2021. Åtgärdsprogrammens temaområden är klimat och energi, ekosystem 
och biologisk mångfald, vatten samt samhällsutveckling. De fyra åtgärdsprogrammen 
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omfattar tillsammans åtgärdsarbete med samtliga de miljömål som länet berörs av. 
Programmen förväntas öka takten i genomförandet av åtgärder i länet, samt stimulera till 
ökad samverkan inom åtgärdsarbetet där länet kan nå en större förändring när olika 
regionala aktörer arbetar tillsammans mot samma mål. I syfte att stärka genomförandet av 
åtgärdsprogrammen har länsstyrelsen och det regionala miljö- och klimatrådet under 2019 
arbetat fram en process för hållbarhetslöften. Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsikts-
förklaring mellan länsstyrelsen och aktörer i länet och innebär att en aktör förbinder sig att 
genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen och där 
genomförandet följs upp årligen av länsstyrelsen. 

Under 2019 beslutades och levererades det första åtgärdsprogrammet i färdplansarbetet, 
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan. Åtgärderna i 
programmet har tagits fram under 2018–2019 i bred samverkan med representanter från 
länets näringsliv, offentlig och ideell sektor samt universitet. Vid leverans av åtgärds-
programmet bjöds aktörer i länet in att delta i genomförandet av programmet genom att anta 
hållbarhetslöften. Totalt antog 30 aktörer, inklusive länets alla kommuner, Region Uppsala, 
universiteten, företag och organisationer, hållbarhetslöften för att genomföra åtgärder ur 
programmet under programperioden 2019–2022. Den breda uppslutningen i länet för 
åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan manifesterades den 22 november med en 
signeringsceremoni på Uppsala slott vilket uppmärksammades i media. Ett flertal aktörer 
som inte antog hållbarhetslöften har därefter hört av sig för att få möjlighet att signera löften 
vid nästkommande signeringsceremoni.   

Under 2019 inleddes arbetet med att ta fram det andra regionala åtgärdsprogrammet inom 
temaområde ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet har bedrivits i bred samverkan 
med representanter från länets näringsliv, offentlig och ideell sektor samt universitet, bland 
annat genom två genomförda åtgärdsverkstäder under våren 2019. Arbetet har bidragit till 
att lyfta prioriterade frågor inom biologisk mångfald och ekosystem till regionala forum i 
länet och till en kompetenshöjning inom ämnesområdet. 

Inom ramen för arbetet med åtgärdsprogrammen har länsstyrelsen verkat för jämställdhet 
samt tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning genom intern 
samverkan. I det antagna åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan uppmanas aktörer 
att integrera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv vid planering och genomförande av 
programmets åtgärder (se sida 20 i åtgärdsprogrammet).  

3. Stöd med underlag till kommunerna i arbetet med 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen  
Åtgärder och insatser för att stödja kommunerna i deras arbete för att nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålet bedrivs inom flera av länsstyrelsens ordinarie och löpande 
verksamheter, exempelvis inom åtgärdsprogram för hotade arter, friluftsliv, lokala 
naturvårdsinsatser och lokala vattenvårdsinsatser, planhandläggning, tillsyn och prövning 
av miljöfarlig verksamhet, vattendomar, vattenförvaltning med flera. Flera program för 
åtgärder finns framtagna, bland annat handlingsplan för klimatanpassning, åtgärdsprogram 
för vattenkvalitet (enligt EU:s direktiv för vatten), havsplanering, regional 
vattenförsörjningsplan och handlingsplan för regional livsmedelsförsörjning.  

Länets klimat- och energistrategi samt åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan är 
underlag som levererats under 2019 och som stöder kommunernas planering och 
prioritering av insatser för att minska klimatpåverkan. Under året startade även ett projekt 
om transportsnål samhällsplanering med detta syfte.  
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Under året har länsstyrelsen levererat den handlingsplan för grön infrastruktur som arbetats 
fram under perioden 2017–2019. Syftet med handlingsplanen är att den ska utgöra ett 
underlag för det kontinuerliga arbetet med att bevara och förstärka den gröna infra-
strukturen i Uppsala län. Handlingsplanen utgör ett underlag för långsiktig planering och 
prioritering av insatser från olika aktörer som leder till att säkra ekosystemtjänster, förbättra 
måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsmål samt möjliggöra anpassningar till ett förändrat 
klimat. 

Länsstyrelsen har under hösten 2019 påbörjat ett projekt för att ta fram ett planerings-
underlag med benämningen Jordbruksmark i prövning och planering. Syftet med underlaget 
är att stödja kommuner i prövning och planering av när och hur jordbruksmark kan tas i 
anspråk för exploatering i förhållande till lagstiftning i 3 kap. miljöbalken där jordbruks-
mark pekas ut som ett nationellt intresse. Ett första informationsmöte om projektet har 
genomförts där kommunala tjänstepersoner erbjöds att delta.  

Under 2019 har arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen fortsatt. Planen går ut 
på remiss under våren 2020. Vattenförsörjningsplanen är en åtgärd enligt vatten-
myndighetens åtgärdsprogram och syftar till att peka ut vattenresurser lämpliga för en 
långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. Inom ramen för projektet har ett kunskaps-
höjande seminarium om våtmarker anordnats för länets kommuner. Under seminariet fick 
kommunernas och länsstyrelsens handläggare utökade kunskaper om vilka planerings-
underlag som finns hos Sveriges geologiska undersökning samt större förståelse för hur 
arbetet med våtmarker kan ha en positiv inverkan på grundvattnet.  

Länsstyrelsen har genomfört en kompetensutvecklingsinsats för att öka kunskapen om när 
och hur länsstyrelsen kan ställa krav på ekologisk kompensation i hantering av ärenden som 
berör större förändringar i markanvändning där ekologiska värden förväntas försämras. 
Genom en ökad användning av ekologisk kompensation kan försämringar i ekologiska 
värden i större utsträckning kompenseras och därmed bidra till uppfyllelse av miljömålen. 

Inom ramen för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin arrangerade länsstyrelsen ett 
kunskapshöjande seminarium om hållbara och klimatanpassade lantbruk som kommunerna 
inbjöds att delta i.  

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledning av kommunernas miljöinspektörer. Under 
2019 har länsstyrelsen uppdaterat listan över de mest prioriterade objekten för arbete med 
förorenade områden i länet. Inom ramen för samverkan inom Mälsam (Mälarlänen samt 
Dalarna) arrangerade länsstyrelsen under 2019 två gemensamma utbildningsinsatser inom 
förorenade områden för handläggare i samtliga samverkande läns kommuner. Länsstyrelsen 
i Uppsala län arrangerade även en handläggarträff om förorenade områden för handläggare i 
länets kommuner. Vid handläggarträffen informerades bland annat om strategipaketet som 
syftar till att kommuner ska ta fram en plan för sitt samlade arbete med förorenade områden 
både som tillsynsmyndighet, verksamhetsutövare, fastighetsägare och som huvudman för 
åtgärder av förorenade områden.  

4. Miljökvalitetsmålen i den lokala och regionala 
samhällsplaneringen 
Flera initiativ som främjar att miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala 
samhällsplaneringen har pågått under 2019. En löpande verksamhet som starkt bidrar till att 
miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala samhällsplaneringen är länsstyrelsens arbete 
med att beakta miljömålen i granskningar av kommunernas översiktsplaner. 
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Årets implementering av länets klimat- och energistrategi samt det regionala åtgärds-
programmet för minskad klimatpåverkan stödjer, liksom det uppstartade projektet om 
transportsnål samhällsplanering,  det prioriterade arbetet för energiomställning och minskad 
klimatpåverkan i samhällsplaneringen. En effekt av implementeringen av dessa underlag är 
de hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan som 30 aktörer i länet antagit där flera 
antagna åtgärder direkt påverkar samhällsplaneringen (se punkt 2). 

Projektet för att ta fram ett planeringsunderlag med benämningen Jordbruksmark i prövning 
och planering (se punkt 3) har, trots att det är i en inledningsfas, tydligt uppmärksammats. 
Detta har bland annat märkts genom att jordbruksmarkens värde, ur flera perspektiv, har 
lyfts av kommunerna och diskussioner om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap i 
samhällsplaneringen har ökat.  

Länsstyrelsens implementering av handlingsplanen för grön infrastruktur har gett effekten 
att handlingsplanen under 2019 använts som ett planeringsunderlag i flera kommuners 
arbete med att ta fram nya översiktsplaner. Handlingsplanen används även som underlag vid 
bedömning av var statliga stöd ska lokaliseras, exempelvis statliga stöd för vattenåtgärder 
(LOVA).  

Under 2019 har länsstyrelsen, tillsammans med Naturvårdsverket, arrangerat utbildnings-
dagar kring friluftsvärden i kommunala planer och program. Utbildningen innehöll bland 
annat en genomgång av Naturvårdsverkets nya vägledning för framtagande av friluftsplaner 
och metodik för kartläggning av friluftsområden. Vid den årliga regionala konferensen för 
friluftsliv som arrangeras av länsstyrelsen genomfördes även ett seminarium om 
vägledningen. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens miljöarbete bedöms som utmärkt. Miljömålsarbetet bedrivs inom många av 
länsstyrelsens verksamhetsområden och, på ett strategiskt plan, via det regionala miljö- och 
klimatrådet i samverkan med länets aktörer. 

Genom arbetet med Färdplan för ett hållbart län har länsstyrelsen utvecklat en unik och 
uppskattad samverkansprocess och lyckats åstadkomma ett tydligt åtgärdsinriktat arbetssätt 
i länet. Arbetssättet har resulterat i ett brett engagemang och konkret genomförande av 
åtgärder för ett förbättrat miljötillstånd i länet. De samverkansaktiviteter och forum som 
länsstyrelsen har utvecklat och drivit under året fördjupar det gemensamma arbetet i länet 
för att nå miljökvalitetsmålen. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐ Gott ☒ Utmärkt  
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Länsstyrelseinstruktion 7 §: Samhällsskydd 
och beredskap 

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. 

Krissamverkan i Uppsala län 
Länsstyrelsen är sammanhållande för krisberedskapen inom det geografiska området på 
regional nivå samt i rollen som högsta civila totalförsvarsmyndighet. 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.  

Aktörer som ingår i krissamverkansnätverket är länets åtta kommuner, Polisregion mitt, 
Region Uppsala, Mellersta militärregionen, räddningstjänsterna med verksamhet i länet, och 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Utöver dessa ingår även representanter från näringslivet, 
Forsmarks kraftgrupp AB och frivilligorganisationer.  

Länsstyrelsen sammanhåller och administrerar verksamheten inom C-sam och det löpande 
arbetet leds av ledningsgruppen som verkställer arbetet genom ett antal nätverk. Hantering 
av samhällsstörningar kräver samverkan mellan aktörer för att skapa en gemensam 
inriktning av resurser och samordning av insatser.  

Verksamheten under året har sammantaget bidragit till att förmågan till inriktning och 
samordning genom samverkan har vidmakthållits. I några avseenden har förmågan höjts till 
följd av planeringen och genomförandet av övning Havsörn, men ett mer mätbart resultat av 
den aktörsgemensamma förmågan förväntas ses som en effekt under 2020 och efter 
Totalförsvarsövning 2020.  

Länsstyrelsen har tidigt under året genomfört ett stormöte för krissamverkansnätverket med 
deltagare från ledningsgruppen och samtliga nätverken inom C-Sam. Stormötet har syftat 
till att genomföra gemensam planering kring ett antal inriktande uppdrag som givits från 
Krissamverkansrådet, länets regionala råd, till C-sam ledningsgrupp samt till att fördjupa 
samsynen kring det gemensamma utvecklingsarbetet som pågår under 2019–2022.  

Krissamverkansråd, regionala rådet 
Krissamverkansrådet hanterar långsiktiga och övergripande frågor inom området 
samhällsskydd och beredskap och skydd mot olyckor. Det regionala rådet är det 
övergripande organ som är strategiskt inriktande med syfte att skapa samordning.  

Ledamöter i rådet är de högsta företrädarna på tjänstepersonsnivå för respektive aktör i 
länet. Rådet har under årets tre möten belyst den regionala risk- och sårbarhetsanalysen, 
regionala utvecklingsstrategin, Totalförsvarsövning 2020, implementeringen av Säkra 
kommunikationer samt kärnkraftsövning Havsörn 2019. Rådet har i samband med övning 
Havsörn genomfört en diskussionsbaserad inriktnings- och samordningsövning . 
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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, 
säkerhetspolitik, cybersäkerhet och om grov kriminalitet och ungdomsbrottslighet.  

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

Andra samverkansforum 
Länsstyrelsen i Uppsala län ingår i ett länsövergripande samarbete med länsstyrelserna i 
Stockholm, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Värmlands, Örebro och 
Västmanlands 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 länen emellan. 

Länsstyrelsen ingår också i ett samverkansforum för att främja totalförsvarsplaneringen där 
länsstyrelserna i Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, 
Västmanlands län samt Mellersta militärregionen ingår. Syftet är att ge en tydlig målbild 
och inriktning för civil–militär samordning så att statliga regionala aktörer uppnår största 
möjliga totalförsvarseffekt. Arbetet sker kontinuerligt i nära samverkan med aktörerna.  

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

Under året ombildades kärnenergiberedskapsforumet mellan länsstyrelserna med ansvar för 
frågorna, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Detta för att i samverkan bättre kunna identifiera, bereda, koordinera och fatta beslut 
i frågor av betydelse för gemensamma projekt och arbetsuppgifter inom området. Nätverket 
består av representanter från respektive myndighet på både chefsnivå och handläggarnivå. 
MSB är ordförande och sammankallande till både chefsgruppen och beredningsgruppen.  

För att främja en helhetssyn i planeringen för samhällets krisberedskap och höjd beredskap 
samverkar myndigheter och andra aktörer inom sex forum, så kallade samverkansområden. 
Länsstyrelsen deltar i Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar, SOGO, och har 
under året deltagit på fyra möten. Forumet ska verka för att utveckla förmågan att utöva det 
geografiska områdesansvaret på alla nivåer och leds av MSB. 

Många av samverkansforumen bidrar till en samsyn kring gemensamma uppdrag, 
erfarenhetsutbyte och lärdomar, men också till att enas kring frågor av betydelse för 
totalförsvarsplaneringen. Då länsstyrelserna bedriver ett aktivt arbete i uppbyggnaden av 
totalförsvaret inom flera områden har man sett vinster i och kunnat effektivisera arbetet 



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2019 

58 

genom samordning av uppdragen. Inom flera av områdena har länsstyrelsegemensamma 
insatser genomförts under året. 

Risk- och sårbarhetsanalys 
Under 2019 har länets åtta kommuner rapporterat in risk- och sårbarhetsanalyser till 
länsstyrelsen. Analyserna utgör ett underlag för den regionala risk- och sårbarhetsanalys 
som länsstyrelsen ska rapportera 2020. Flera av kommunerna har i årets rapportering 
fördjupat sina analyser särskilt kopplat till identifiering av samhällsviktig verksamhet i den 
egna verksamheten. 

Länsstyrelsen stödjer kommunerna i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen genom en 
arbetsgrupp inom det regionala krissamverkansnätverket C-sam. Länsstyrelsen har varit 
värd för arbetsgruppen där kommunernas beredskapssamordnare har kunnat diskutera 
frågeställningar och stödja varandra i sitt arbete. Effekten av denna samverkan är att 
kommunerna har använt samma metod för risk- och sårbarhetsarbetet vilket resulterar i en 
tydligare och mer enhetlig redovisning.  

För att stärka länets beredskap kopplat till livsmedelsförsörjning arrangerade länsstyrelsen 
en kunskapsdag för länets kommuner. Likaså genomförde man en workshop om betalnings-
störningar  med deltagare från såväl offentliga aktörer som flera företag i länet. Förutom en 
ökad medvetenhet och kunskap gav dagarna en tydlig indikation av behovet för fortsatt 
arbete inom områdena.  

Uppföljning av kommunernas och regionens 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.  

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. 
Länsstyrelserna har därutöver redovisat en bedömning till MSB av kommunernas och 
regionens arbete med civilt försvar. 

Den årliga uppföljningen har genomförts i huvudsak genom att granska kommunernas 
ekonomiska redovisning, granskning av kommunernas generella krisberedskap och genom 
uppföljningsbesök.  

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 Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, att en del av ersättningen ska reduceras eller falla bort.  

Under 2019 beslutade MSB efter förslag från länsstyrelsen, om ett reduceringsärende där en 
kommun har betalat tillbaka en del av ersättningen.  

Länsstyrelsen har godkänt fyra kommuners ekonomiska redovisning under året. Övriga 
kommuner granskas av länsstyrelsen under 2020. 
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Granskning av indikatorer för kommunens generella krisberedskap 
Kommunerna rapporterar årligen in svar på indikatorer ställda från MSB gällande 
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.  

Uppföljningsbesök 
Länsstyrelsen genomför årligen uppföljningsbesök hos länets kommuner och regionen. 
Länsstyrelsens uppföljningsbesök har en betydande roll för den sammantagna bedömningen 
av huruvida en kommun uppfyllt uppgifterna enligt LEH och överenskommelsen. 
Länsstyrelsen bör enligt MSB genomföra uppföljningsbesök minst två gånger per 
mandatperiod.  

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 LEH och överenskommelsen, kan länsstyrelsen 
föreslå för MSB att en del av ersättningen ska reduceras eller falla bort. 

Länsstyrelsen har avslutat fyra uppföljningsärenden under året. Länsstyrelsens bedömning 
är att dessa fyra kommuner uppfyller hela eller huvuddelen av LEH och överenskommelsen.  

Under året har länsstyrelsen föreslagit ett reduceringsärende angående en av länets 
kommuner till MSB som beslutade att kommunen ska betala tillbaka en del av de tilldelade 
medlen. 

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. I rapporteringen ingår även en bedömning av effekten av genomförda 
åtgärder och aktiviteter. Denna redovisning tillgodoser 2019 regleringsbrevsuppdrag 4.  

Länsstyrelsen rapporterade detta i enlighet med instruktion från MSB.  

Säkerhetsskyddsarbete 
En grundläggande förmåga inom säkerhetsskyddsområdet är av avgörande betydelse för att 
kunna återuppta totalförsvarsplaneringen enligt givna instruktioner. Som ett led i att 
utveckla och stärka ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete på regional nivå, har 
Länsstyrelsen i Uppsala län sedan 2017 etablerat och stått värd för ett regionalt och ett 
högre regionalt säkerhetsskyddsnätverk. Därutöver har ett nationellt, länsstyrelsegemensamt 
säkerhetsskyddsnätverk inrättats 2018 och förvaltats av myndigheten fram till den 1 
september 2019.  

Totalförsvarsplanering 
Länsstyrelsen har under året tagit ytterligare steg för att perspektivet höjd beredskap ska 
integreras i såväl befintliga strukturer som gemensamma aktiviteter inom länet. Bland annat 
har ett nätverk inom C-sam, med fokus på krisberedskap, ombildats till ett nätverk för 
beredskapsplanering i länet, där uppgifterna för nätverket nu omfattar såväl fredstida 
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störningar som planering för höjd beredskap. Åtgärden bedöms bidra till en mer 
sammanhängande planering och utveckling av förmågor i länet. 

Övriga delar av myndighetens planeringsarbete som rör frågor om civilt försvar redovisas i 
en separat skrivelse som följer av regeringsbeslut Ju2015/09669/SSK.  

Samlad bedömning av resultat 
Samlad bedömning av arbetet med risk och sårbarhetsanalys 
När det gäller risk- och sårbarhetsanalyser har kommunerna valt att arbeta utifrån en 
gemensam metod. Detta har gett effekten att kommunerna lättare kan ta stöd av varandra 
under arbetets gång. En mer enhetlig rapportering underlättar även länsstyrelsens arbete 
med att ta fram en länsövergripande riskbild. Rapporteringarna är dock fortfarande ganska 
ojämna och det finns fortfarande utvecklingsbehov inom området. Kopplat till samhälls-
viktig verksamhet så ser länsstyrelsen att det fortsatt är störst fokus inom den egna 
verksamheten och mindre på det geografiska området.  

Perioden från 2019 skiljer sig från tidigare period i och med att de två nya överens-
kommelserna, tillsammans med länsstyrelsernas fyråriga utvecklingsprojekt styr 
kommunernas arbete inom krisberedskap med ett tydligare kravperspektiv. Det har även 
kommit ut nya vägledningar och stöd i arbetet från MSB. Det finns i och med detta ett ökat 
antal krav som kan vara svåra för kommunerna att leva upp till.  

Vissa kommuner har svårt att ta fram exempelvis styrdokument såsom kraven är 
formulerade. De mindre kommunerna i länet är mer sårbara kopplat till personella resurser 
och kontinuiteten i verksamheten brister då omsättningen på beredskapssamordnare har 
varit hög. Detta får konsekvensen att länsstyrelsens uppföljningsarbete försvåras.  

Samlad bedömning av säkerhetsskyddsarbetet 
Den verksamhet som har bedrivits inom ramen för nätverken inom säkerhetsskyddsområdet 
har skapat nödvändiga förutsättningar för kommunernas, regionens och övriga samarbets-
partners förmågeutveckling. Samarbetspartners är Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, 
Polismyndigheten samt MSB. Nätverken har bidragit till att stärka de aktörsgemensamma 
arbetsformerna och i övrigt skapat förutsättning för vår gemensamma lägesuppfattning via 
strukturerad omvärldsbevakning, incidentrapportering och säkerhetsskyddssamverkan. 

Samlad bedömning av arbetet inom 7 § samhällsskydd och 
beredskap 
Länsstyrelsen gör bedömningen att aktiviteterna inom områdena sammantaget har bidragit 
till att minska sårbarheter och utvecklat en förmåga att hantera de ålagda uppgifterna under 
fredstid och inför höjd beredskap.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐ Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐Utmärkt 

  



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2019 

61 

Övrig verksamhet 
Enligt 1 kap. 4 § i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 
årsredovisningen avse all den verksamhet som myndigheten ansvarar för varför resterande 
verksamhetsområden, som inte anges i länsstyrelseinstruktionen, redovisas här. 

Övrig förvaltning 
De ärendegrupper som hör till övrig förvaltning är bland annat auktorisation av bilskrotare, 
deponering av medel, förordnande av skyddsvakter, prövning av kommunala ordnings-
föreskrifter, delgivningar, förordnande av vigselförrättare och notarius publicus, prövning 
av överklagade beslut enligt lagen om viltvårdsområden och andra ärenden kopplade till 
jaktlagstiftningen.  

Resultatmått och resultatanalys – Övrig förvaltning 
Övrig förvaltning (verksamhet 20*-21* exkl. 201*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 1,6 2,0 1,7 
Årsarbetskrafter kvinnor 2,5 3,5 3,0 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 5 416 6 922 5 593 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 647 676 762 
Antal beslutade ärenden 647 710 762 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 0 1 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 855 370 252 

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 år 2017 inte stämmer överens med vad som redovisades under Övrig förvaltning i årsredovisningarna för 
år 2017.  

Ökningen av utbetalade bidrag beror på ökade viltskador på gröda orsakade av stora 
betande fåglar.  

Samlad bedömning av resultat 
Inom ärendegrupperna förordnande av skyddsvakter, delgivningar samt förordnande av 
vigselförrättare är antalet inkomna ärenden på samma nivå som under 2018. Vad gäller 
ärendegrupperna auktorisation av bilskrotare, förordnande av notarius publicus och 
synemän enligt jordabalken samt prövningen av överklagade beslut enligt lagen om 
viltvårdsområden, vilka sammantagna endast uppgår till cirka en handfull årligen, är nivån 
densamma som föregående år.  

Ärendemängden kopplad till jaktlagstiftningen bedöms ha minskat, framförallt beroende på 
en ändring i jaktförordningen, som gör att tillstånd inte längre krävs från länsstyrelsen för 
att använda rörlig belysning och elektronisk bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin. I 
övrigt bedöms antalet ärenden vara likvärdigt med tidigare år. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐Utmärkt 

Trafikföreskrifter 
Inom ärendegruppen hanteras bland annat frågor kring lokala väg- och sjötrafikföreskrifter, 
tävlingar på väg, åtgärder inom byggnadsfritt område och reklamskyltar invid väg. Vidare 
ingår även länsstyrelsens prövning av överklaganden av vissa beslut av en väghållnings-
myndighet eller kommun på trafikområdet. En betydande del av ärendemängden utgörs av 
önskemål från enskilda om sänkt hastighet på en viss vägsträcka utanför tättbebyggt 
område. 
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Under andra halvan av 2019 har länsstyrelsen, i samverkan med övriga länsstyrelser i 
landet, genomfört vissa förändringar i hanteringen av ärenden avseende trafikföreskrifter. 
Ändringarna innebär bland annat att den som vänder sig till länsstyrelsen med förslag om 
nya eller ändrade trafikföreskrifter inte längre rutinmässigt ges ställning som part i ett 
föreskriftsärende. Istället gör länsstyrelsen nu en bedömning av varje inkommet förslag och 
avgör därefter självständigt huruvida det finns anledning att inleda en utredning för att 
granska saken närmare. Detta arbetssätt kommer att leda till en mer resurseffektiv hantering 
av föreskriftsärendena utan att vare sig rättssäkerheten eller trafiksäkerheten eftersätts.  

Resultatmått och resultatanalys – Trafikföreskrifter 
Trafikföreskrifter (verksamhet 25*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,3 0,0 0,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,5 0,7 0,4 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 846 778 589 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 266 241 321 
Antal beslutade ärenden 251 288 296 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

Antalet inkomna, upprättade och beslutade ärenden uppvisar små skillnader i förhållande 
till tidigare år. Kostnaderna för handläggningen har emellertid ökat något jämfört med år 
2018. 

Samlad bedömning av resultat 
Under år 2019 har handläggningstiderna inom ärendegruppen kunnat hållas på en mycket 
god nivå utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐Utmärkt 

Nationella minoriteter 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete inom nationella minoriteter utgjorts 
av regleringsbrevsuppdrag 3.7 vilket redovisas i särskild ordning till Länsstyrelsen i 
Stockholms län och Sametinget.  

Sammanfattningsvis kan det nämnas att länsstyrelsen, genom att upprätthålla en god intern 
beredskap, har kunnat tillgodose den lagstadgade rätten för enskilda att kontakta 
myndigheten på de minoritetsspråk vars förvaltningsområden sammanfaller med Uppsala 
län. Länsstyrelsen har också bidragit till att informera om de nationella minoriteternas 
lagstadgade rättigheter och det allmännas ansvar på den externa webben, i nyhetsbrev samt 
genom att distribuera informationsmaterial.  

Under året har länsstyrelsen anordnat kompetenshöjande insatser om den förstärkta 
minoritetslagstiftningen och om likabehandling av romer på bostadsmarknaden. 
Sammantaget har minoritetspolitikens samtliga tre delområden belysts inom ramen för 
nämnda insatser. Insatserna har haft ett tydligt rättighetsperspektiv. 

För att stärka de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet har länsstyrelsen 
anordnat referensgruppsmöten för att samråda med sverigefinska pensionärsföreningar i 
frågor som berör dem, inom ramen för myndighetens arbete med grundläggande 
betaltjänster (se avsnitt 10 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §). 
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Resultatmått och resultatanalys – Nationella minoriteter 
Genom att under hösten 2018 inrätta en särskild tjänst med inriktning på mänskliga 
rättigheter har länsstyrelsen ökat sin kapacitet i arbetet med att tillämpa lagen (2009:724) 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Likaså vad gäller att stödja Region Uppsala 
och länets kommuner i deras motsvarande arbete. 

Nationella minoriteter (verksamhet 81*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,0 0,0 0,0 
Årsarbetskrafter kvinnor 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 97 35 32 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 1 3 
Antal beslutade ärenden 1 2 1 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 
1) I årsredovisningen för år 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 år 2017 är omräknade jämfört med vad som uppgavs i  

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens har under året bidragit till att öka den långsiktiga handlingsförmågan hos 
länets aktörer, bland annat genom att belysa nationella minoriteters lagstadgade rättigheter 
och det allmännas skyldigheter. Det finns emellertid ett fortsatt behov av att arbeta med 
strukturerade samråd och att analysera vilka delar av länsstyrelsens verksamhet som är 
särskilt relevanta för de nationella minoriteterna att ha inflytande över. Detta i syfte att 
stärka de villkors- eller processrelaterade resultaten. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

Mänskliga rättigheter 
Utsatta EU/EES-medborgare 
Länsstyrelsens arbete inom området utsatta EU/EES-medborgare utgörs av 
regleringsbrevsuppdrag 3.55 vilket redovisats till Länsstyrelsen i Stockholms län genom en 
årlig lägesbild. Inom ramen för uppdraget har länsstyrelsen tagit fram en regional lägesbild 
gällande utsatta EU/EES-medborgare som vistas utan uppehållsrätt i Uppsala län. 
Länsstyrelsen har också anordnat, och deltagit vid, kompetenshöjande insatser inom 
området. Insatserna har haft ett tydligt rättighetsperspektiv och har bland annat berört teman 
så som rätten till ett liv fritt från våld och skyddet mot diskriminering. 

Personligt ombud 
Länsstyrelsens har, inom ramen för sitt arbete med personligt ombud, fördelat statsbidrag 
till fem verksamheter med personligt ombud i sju av länets åtta kommuner. Länsstyrelsen 
har också bistått Socialstyrelsen i uppgiften att följa upp, stödja och utveckla verksamheten 
med personligt ombud genom att anordna två regionala samverkansmöten. Vid de regionala 
samverkansmötena har kommunernas verksamhetsansvariga deltagit. Länsstyrelsen har 
också, i samverkan med länsstyrelserna i Stockholm, Södermanlands, Värmlands och 
Örebro län arrangerat en kompetenshöjande insats för länens personliga ombud. Teman som 
behandlades var bland annat barn som anhöriga till föräldrar med funktionsnedsättningar 
och vräkningsförebyggande arbete.  
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Föräldraskapsstöd 
Inom det föräldrastödjande uppdraget har länsstyrelsen under året haft ett särskilt fokus på 
det jämställda och jämlika föräldrastödet. Detta har varit teman för årets föräldrastödjande 
nätverksträffar. En annan insats har varit att länsstyrelsen särskilt har stöttat länets 
familjecentraler i att utveckla ett systematiskt metodarbete med fokus på främst det 
jämställda föräldrastödet.  

Frågor inom barnperspektivet 
Frågor inom barnperspektivet redovisas i avsnitt 3 (analysera konsekvenserna för barn och 
ta särskild hänsyn till barns bästa) under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 5 §. 

Frågor inom tillgänglighet 
Frågor inom tillgänglighet redovisas i avsnitt 4 under återrapporteringen av 
länsstyrelseinstruktion 5 § (verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning), samt i länsstyrelsens redovisning av regleringsbrevsuppdrag 3.52, 
vilket redovisas i särskild ordning till Socialdepartementet. 

Externt stöd och övriga frågor inom mänskliga rättigheter 
Externt stöd och övriga frågor inom mänskliga rättigheter redovisas under åter-
rapporteringen av länsstyrelseinstruktion § 5 i avsnitt 5 (integrera de mänskliga 
rättigheterna i sin verksamhet, samt under återrapporteringen till Kulturdepartementet i 
avsnitt 1.7 (Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter).  

Resultatmått och resultatanalys – Mänskliga rättigheter 
Länsstyrelsen har, genom att under hösten 2018 ha inrättat en särskild tjänst med inriktning 
på mänskliga rättigheter, ökat sin kapacitet i arbetet med uppdrag avseende utsatta EU/EES-
medborgare, barnrätt, funktionshinderspolitiken och personligt ombud. Merparten av de 
utbetalade bidragen (cirka 3,5 miljoner kronor) avser statsbidrag till kommuner som 
bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktions-
nedsättningar. Antalet personliga ombud i länet har ökat under 2019, varför utbetalningen 
av statsbidrag också ökat i förhållande till föregående år. 

Inom det föräldrastödjande uppdraget har två resurser delat på uppdraget. Enheten för social 
hållbarhet har även haft ett internt utvecklingsarbete med syfte att synliggöra att flera av 
enhetens uppdrag har delar som kan kopplas till ett föräldrastödjande arbete. Inom ramen 
för arbetet med föräldraskapsstöd har frågor som rör integration, jämställdhet, ANDT, 
brottsförebyggande samordning, mäns våld mot kvinnor samt mänskliga rättigheter 
integrerats. 

Mänskliga rättigheter (verksamhet 82*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,3 0,4 0,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,1 0,6 0,2 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 1 680 1 148 431 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 24 29 12 
Antal beslutade ärenden 29 17 6 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 3 552 3 022 2 570 
1) I årsredovisningen för år 2017 redovisades volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*) tillsammans 
med volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 81*). I denna tabell redovisas volymer och kostnader för 
endast mänskliga rättigheter (VÄS 82*), varför uppgifterna för år 2017 är omräknade jämfört med vad som uppgavs i 
årsredovisningen för år 2017. 
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Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens har under året bidragit till att stödja länets aktörer i frågor som rör utsatta 
EU/EES-medborgare. Inom detta arbete har utsatta EU/EES-medborgare som rättighets-
bärare särskilt uppmärksammats, vilket är en förutsättning för att Sverige ska kunna leva 
upp till sina internationella konventionsåtaganden inom området. Under året har 
länsstyrelsen etablerat tydliga strukturer i sitt arbete med att stödja länets verksamhet 
kopplat till personliga ombud, vilket långsiktigt förväntas bidra till att uppfylla syftet i 
förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 
personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Övriga resultat 
gällande barnperspektivet, tillgänglighet och externt MR-arbete redovisas under respektive 
avsnitt (se hänvisningar ovan). 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

Finansdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från Finans-
departementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.1 Arbetsmiljön i staten 
1.1 Arbetsmiljön i staten ska vara god. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har 
vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheterna. 

Resultatbedömning 
Under året har länsstyrelsen arbetat aktivt med att skapa en god arbetsmiljö. En grundlig 
genomgång av vår fysiska miljö har genomförts och resulterat i ett antal åtgärder. En fyra 
dagars utbildning för alla chefer i ”Klart ledarskap” har genomförts. Utbildningen syftar till 
att ge chefer verktyg för att skapa tydlighet i sitt ledarskap. En halvdagsföreläsning för alla 
medarbetare kring gott bemötande har lyft frågan kring hur vi bemöter varandra i vår 
vardag och varit en grund för fortsatta diskussioner internt. Länsstyrelsen har fortsatt det 
påbörjade arbetet kring sjukfrånvaro genom att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Det har 
gett resultat i form av minskad total frånvaro.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.2 Agenda 2030 
1.2 För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver 
information inhämtas från berörda myndigheter. Länsstyrelserna ska därför redovisa i vilken 
utsträckning som deras verksamhet har bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030. 
Redovisningen ska lämnas i årsredovisningen. Därutöver ska en särskild redovisning lämnas 
till Statskontoret senast den 14 januari 2020. 

Länsstyrelsernas gemensamma arbete 
Länsstyrelserna har tagit ett samlat grepp om att implementera och verka för att nå de 
Globala målen, och sedan hösten 2017 finns ett nationellt länsstyrelsegemensamt arbete 
kring Agenda 2030. Under 2018 utvecklades och förtydligades arbetet och under 2019 togs 
en tydlig verksamhetsplan fram.  
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Inom ramen för det gemensamma arbetet finns en styrgrupp, en referensgrupp där 
länsstyrelsernas chefsnätverk är representerade samt ett arbetsutskott som utför mycket av 
det operativa arbetet. Förutom dessa grupper finns utsedda kontaktpersoner på alla 21 
länsstyrelser. Det länsstyrelsegemensamma arbetet med Agenda 2030 har som syfte att 
underlätta för länsstyrelserna att klara sitt regeringsuppdrag avseende Agenda 2030 och 
fylla rollen som regional huvudaktör i arbetet med de Globala målen. 

Under 2019 har en rad aktiviteter anordnats utifrån den handlingsplan som slogs fast inför 
året. Aktiviteterna har bland annat handlat om kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, 
omvärldsbevakning och externa dialoger. Konkreta exempel på aktiviteter är en 
inspirationsdag som genomfördes under hösten, tematiska onlinemöten utifrån regeringens 
handlingsplan för Agenda 2030, kommunikationsinsatser såsom framtagande av ett 
nyhetsbrev och en samarbetsyta, samt samverkan och dialog med andra aktörer såsom FN-
förbundet, Statskontoret, SCB och RKA. Länsstyrelserna finns även representerade i GD-
forum, där svenska myndigheter samverkar för att uppnå de Globala målen, och dess 
operativa arbetsgrupp.  

Effekter av det gemensamma arbetet har varit fördjupad kunskap om de globala målens 
koppling till länsstyrelsens verksamhet, spridning av goda exempel och metoder 
länsstyrelserna emellan och en bättre omvärldsbevakning. Den nationella samordningen har 
även bidragit till att länsstyrelserna på ett samlat sätt kunnat möta och föra dialog med olika 
aktörer, liksom till ökat samspel mellan de tre dimensionerna ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
Länsstyrelsens verksamhet har starka kopplingar till i princip alla de globala målen i 
Agenda 2030. Länsstyrelsens verksamhetsplan utgör därmed även myndighetens Agenda 
2030 strategi. Länsstyrelsen sammankallar på regional nivå till samverkan och aktiviteter 
för genomförande och främjande av målen i Agenda 2030. Samverkan sker på en strategisk 
nivå, 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, för att därigenom bidra till uppfyllande av 
Agenda 2030:s ekologiska dimension. Under 2019 har arbetet i rådet fokuserat på 
handlingsplanen Färdplan för ett hållbart Uppsala län samt en regional klimat- och 
energistrategi.  

Den uppdaterade regionala klimat- och energistrategin har beslutats under året. 
Implementering av strategin har pågått under verksamhetsåret, vilket bland annat inneburit 
samverkansmöten med länets aktörer för förankring av de fokusområden för länets arbete 
som strategin anger. Detaljerad redogörelse för arbetet med klimat och energiområdet finns 
i avsnitt 6 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §.  

Arbetet med Färdplan för ett hållbart Uppsala län är ett övergripande arbete för 
genomförande av den ekologiska hållbarhetsdimensionen inom Agenda 2030. Färdplanen 
utgörs av åtgärdsprogram för de nationella miljökvalitetsmålen med olika tematiska 
inriktningar. Under 2019 har arbetet med att ta fram åtgärder för minskad klimatpåverkan 
inom ramen för färdplanen genomförts och beslutats. Aktörer från offentlig och privat 
verksamhet, samt ideella organisationer, i länet har åtagit sig att genomföra åtgärder genom 
att teckna hållbarhetslöften. Under 2019 har arbetet med färdplanen fortsatt genom att i bred 
samverkan med länets aktörer ta fram åtgärder för biologisk mångfald och ekosystem. En 
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mer detaljerad beskrivning av arbetet med Färdplan för ett hållbart län återfinns under 
återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 6 §. 

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 offentliga 
företrädare i länet som verkar inom fältet social hållbarhet. Rådet för social hållbarhet har 
stärkt arbetet för de jämställdhetspolitiska målen genom att anta problemområdet mäns våld 
mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål, som ett av två prioriterade områden för det fortsatta, gemensamma 
arbetet inom social hållbarhet i Uppsala län. I Regional strategi för jämställdhet 2018–2020, 
har komplexa samhällsutmaningar identifierats. För att effektivt kunna arbeta med dessa 
behövs ett utökat samarbete mellan uppdragen. Under 2019 har flera samarbeten, både 
internt och externt, utvecklats och fördjupats. Främst har uppdragen jämställdhet, mäns våld 
mot kvinnor och brottsförebyggande uppdraget samarbetat. För arbetet med Intern strategi 
för jämställdhet Länsstyrelsen Uppsala län 2018–2020, se avsnitt 1 under återrapporteringen 
av länsstyrelseinstruktion 5 §. 

Länets kommuner och statliga aktörer har fortsatt arbetet med den regionala överens-
kommelsen inom integration och etablering och gjort flertalet gemensamma insatser inom 
ramen för de fokusområden som beslutats. Länsstyrelsen bedömer att samverkan inom 
integrationsområdet i länet har fungerat väl under året. För arbetet med integration se 
avsnitt 14 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §. 

Det regionala krissamverkansrådet är det övergripande organet som är strategiskt 
inriktande, med syfte att skapa nödvändig samordning inom områdena samhällsskydd och 
beredskap och skydd mot olyckor. Ledamöter i rådet är högsta företrädarna på 
tjänstepersonnivå för respektive aktör i länet. Rådet har under årets tre möten bland annat 
belyst den regionala risk- och sårbarhetsanalysen, regionala utvecklingsstrategin, 
Totalförsvarsövning 2020, implementering av Säkra kommunikationer samt 
kärnkraftsövning Havsörn 2019. 

Resultatbedömning 
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. 

Genom att, inom ramen för miljö- och klimatrådet, framdriva åtaganden från länets aktörer 
om att genomföra konkreta åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen, bidrar länsstyrelsen till 
att nå den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Under året har fokus satts på området 
för minskad klimatpåverkan och biologisk mångfald. Åtgärder även inom andra områden är 
ett utvecklingsområde inom ramen för Färdplan för ett hållbart län och därigenom 
ytterligare stärka genomförandet av Agenda 2030.  

Arbetet inom rådet för social hållbarhet har stärkt och främjat uppfyllandet av de 
jämställdhetspolitiska målen under året genom de aktiviteter som beskrivs ovan inom såväl 
jämställdhet som integration. De satsningar som länsstyrelsen prioriterat inom områdena 
bidrar till uppfyllelse av flera mål inom Agenda 2030. 

Länsstyrelsen bedömer att de aktiviteter och den samverkan som skett i länet inom ramen 
för krissamverkansrådets arbete bidrar till att uppfylla agendans mål 16, Fredliga och 
inkluderande samhällen. 
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Länsstyrelsen har under 2019 på ett tillfredsställande sätt verkat för att i samverkan med 
andra aktörer nå målen i Agenda 2030 utifrån formuleringen av uppdraget i länsstyrelsens 
regleringsbrev för 2019.  

För att ytterligare effektivisera arbetet och påskynda måluppfyllelsen föreslår länsstyrelsen 
att regeringen tydliggör att uppdragen till länsstyrelsen är formulerade utifrån målsättningen 
att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Därmed ökar förståelsen för att länsstyrelsens 
uppdrag utgår från Agenda 2030-målen.  

Länsstyrelsens uppdrag att genomföra Agenda 2030 behöver samordnas med det regionala 
tillväxtarbetet och de regionala utvecklingsstrategier som regionerna i Sverige tar fram. I 
det sammanhanget är det centralt att länsstyrelserna med sitt breda uppdrag inom nästan alla 
globala mål ansvarar för regionaliseringen, bidrar med kompletterande mål och perspektiv i 
arbetet samt samordnar arbetet med regionala Agenda 2030-mål. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.3 Digitaliseringsarbetet 
1.3 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 av den offentliga förvaltningen: en enklare 
vardag för medborgare och företag, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och 
delaktighet, samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten, och i den för länsstyrelserna 
gemensamma digitala strategin.  

Länsstyrelserna har tillsammans arbetat vidare med digitalisering i ett antal olika 
utvecklingsinitiativ. Samverkan tar avstamp i den gemensamma digitala strategin. Under 
hösten har ett länsövergripande program för nationell digital samordning startats. Syftet är 
att få till en samlad styrning av nationella utvecklingsprojekt för att skapa en nödvändig 
förflyttning i enlighet med strategin.  

Under året har följande projekt avslutats där alla bidragit till ökad kvalitet och enhetlig 
hantering hos länsstyrelserna:  

• Nikita (nytt handläggarstöd för tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet) 
• Lönegaranti (nytt handläggarstöd inklusive e-tjänster) 
• Svenska Fiskekartan (med syfte att bland annat underlätta länsstyrelsernas 

myndighetsutövning, ärendehantering och möjlighet att hålla ett uppdaterat 
register över fiskevårdsområdesföreningar inom länet) 

Programmet för nationell digital samordning omfamnar en rad pågående projekt där 
följande kan nämnas:  

• Pilotprojekt Robotiserad processautomation: Införande av en plattform för 
robotisering med två pilottester från verksamheten.  

• Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen: 
Projektet ska genomföra utbildningsinsatser för kommuner och länsstyrelsernas 
ledningsgrupper för att höja kompetensen kring digitaliseringens möjligheter. 
Genomförs i samverkan och på uppdrag av Lantmäteriet. 

• Projekt Vattenarkiv: Projektet digitaliserar länsstyrelsernas vattenarkiv. 
• Pilotprojekt Öppen data: Projektet har ökat länsstyrelsernas förmåga att 

tillgängliggöra data. 
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• Pilotprojekt digitaliserad samverkan med kommunerna: Projektet syftar till en 
effektivare planprocess och är ett av tre projekt inom samhällsområdet. 
Tillsammans med kommunerna ska en digital tjänst utvecklas för samspelet 
mellan kommuner och länsstyrelsen.  

Under året har länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning genomfört en kartläggning och 
inlett ett samarbete med Göteborgs universitet. Arbetet ledde till en rad insikter och förslag 
på förändringar för att skapa bättre förutsättningar för innovation på länsstyrelserna. Dessa 
erfarenheter tas med i det fortsatta arbetet i programmet som kommer att fortgå under hela 
2020 och fler projekt kommer att startas upp inom programmets ram. 

Resultatbedömning 
Den samlade bedömningen är att det länsstyrelsegemensamma digitaliseringsarbetet har 
utgått från den gemensamma digitala strategin, vilken i sin tur utgår från regeringens mål 
för digitalisering. Den gemensamma portföljstyrningen för utveckling och förvaltning är 
garant för att enhetliga och samordnade processer är utgångspunkt för den digitalisering 
som sker. Med en ökad samordning i staten kring digitalisering skulle resultatet av 
länsstyrelsernas digitaliseringsarbete förbättras ytterligare. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Justitiedepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
Justitiedepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Uppdrag 3.4 Beredskapsplanering för civilt försvar 
3.4. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder för att stödja kommunerna med att 
påbörja beredskapsplaneringen för civilt försvar. Återrapporteringen ska utgöra en del av den 
redovisning som länsstyrelserna ska göra i enlighet med regeringens beslut den 10 december 
2015 om planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK). En kopia av 
återrapporteringen ska skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Beredskapsförmågan i länet och i landet är i hög grad avhängigt kommunernas arbete med 
civilt försvar. Länsstyrelsens verksamhet handlar därför till stor del om att ha en god 
relation, och ge stöd, till kommuner och regioner i uppbyggnaden av en civil försvars-
förmåga.  

Länsstyrelsen har under året genomfört flera aktiviteter riktade till länets kommuner, som 
rör området beredskapsplanering för civilt försvar. I första hand har detta varit aktiviteter 
knutna till arbetet med säkra kommunikationer respektive förberedelser inför Totalförsvars-
övning 2020. En mer ingående redovisning av detta uppdrag lämnas separat, enligt 
regeringens beslut om planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK), 
se länsstyrelsens skrivelse, dnr 457-1225-2020, Redovisning av 2019 års arbete med civilt 
försvar.  

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens bedömning av arbetet återfinns i Redovisning av 2019 års arbete med civilt 
försvar. Denna separata skrivelse är säkerhetsskyddsklassificerad med stöd av 15:2 OSL. 
Därför ges ingen resultatbedömning här. 
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Uppdrag 3.5 Prioriterade områden i arbetet med civilt försvar 
3.5. 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, och 

ett utvecklat samarbete med näringslivet. 

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt 
regeringens beslut den 10 december 2015 om planeringsanvisningar för det civila försvaret 
(Ju2015/09669/SSK). 

Länsstyrelsen bedriver ett aktivt arbete i uppbyggnaden av totalförsvaret inom flera 
områden och bedriver omfattande samordning. Inom flera av de prioriterade områdena har 
länsstyrelsegemensamma insatser gjorts under året. 

När det gäller länsstyrelsernas stöd till Försvarsmakten sker en kontinuerlig och nära 
planering, i första hand tillsammans med de regionala staberna. För att länsstyrelserna ska 
kunna planera för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av 
kritiska förnödenheter är det en förutsättning att Försvarsmakten kommunicerar behov och 
arbetsformer till länsstyrelsen som geografisk områdesansvarig myndighet.  

För att kunna ställa om länsstyrelsens fredsverksamhet till verksamhet som ska genomföras 
under krig och höjd beredskap har ett arbete påbörjats med att ta fram en länsstyrelse-
gemensam stabsstruktur för krigsorganisation. Inom ramen för länsstyrelsens beredskaps-
planering utvecklas former för upprättande, delgivning och rapportering av aktörs-
gemensamma lägesbilder, till stöd för regeringens beslut och andra myndigheters inriktning 
under höjd beredskap. 

Länsstyrelserna har genom en gemensam arbetsgrupp arbetat med rutiner kring uttag och 
förfogande under höjd beredskap. Det har bestått i stöd till ett försvarsmaktsdrivet projekt, 
dialog med Riksbanken och Riksgälden kring rutiner, samt framtagande av beslutsmallar 
för länsstyrelserna. 

Frågan om civilt försvar handlar inte längre om en isolerad fråga som ett fåtal personer på 
länsstyrelsen arbetar med. Den kunskapshöjning som vi har arbetat med i flera år börjar 
bära frukt, vilket bland annat visar sig i att det finns en ökad medvetenhet kring frågan. 
Detsamma gäller även för säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsarbetet.  

Länsstyrelsens roll som geografiskt områdesansvarig myndighet i totalförsvaret i 
förhållande till centrala myndigheter bör förtydligas. Det utökade ansvaret som exempelvis 
Trafikverket fått av regeringen är ett gott exempel på en åtgärd som gynnar även 
länsstyrelsernas planering.  

En ökad tydlighet kring ansvarsfördelning, mandat och roller är önskvärt och avgörande för 
en fortsatt effektiv planering både i planeringsarbetet som för verksamheten under höjd 
beredskap. Länsstyrelsen inväntar därför med stort intresse resultatet av Utredningen om 
civilt försvar (dir. 2018:79). Ett utvecklat samarbete med näringslivet är en viktig fråga där 
länsstyrelsernas insatser har varierat. Detta beror delvis på ett ökat behov av tydligare 
riktlinjer från regeringens sida. 
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En mer ingående redovisning av arbetet med detta uppdrag i Uppsala län lämnas separat 
enligt regeringens beslut om planeringsanvisningar för det civila försvaret 
(Ju2015/09669/SSK), se länsstyrelsens skrivelse dnr 457-1225-2020, Redovisning av 2019 
års arbete med civilt försvar.  

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens bedömning av arbetet återfinns i Redovisning av 2019 års arbete med civilt 
försvar. Denna separata skrivelse är säkerhetsskyddsklassificerad med stöd av 15:2 OSL. 
Därför ges ingen motivering av resultatbedömningen här.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐ Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Kulturdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från Kultur-
departementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.5 Kulturmiljöarbetet och 
kulturmiljömålen 
Byggnadsminnen och byggda kulturmiljöer 
Länsstyrelsen har under året verkat för att en mångfald av länets byggda kulturmiljöer 
bevaras. Arbetet med länets byggnadsminnen har under året fortsatt präglats av tidiga 
konstruktiva samråd med syfte att skapa goda förutsättningar för bevarande av miljöerna, 
samt förenkla tillståndsprövningen.  

Länsstyrelsen har under året lämnat bidrag till vård av länets byggnadsminnen och andra 
värdefulla kulturmiljöer som saknar lagskydd. Vårdinsatserna har gällt såväl länets 
bruksmiljöer som gårdsmiljöer på landsbygden och kustanknutna miljöer. Som exempel kan 
nämnas insatser vid Strömsbergs bruk i Tierps kommun, besöksmålen Norrgården i 
Andersbo, Östhammars kommun, och fyrvaktarbostaden vid Björns fyr, Tierps kommun. 
Bland bidragsbesluten kan också särskilt nämnas medel för anordnande av byggnadsvårds-
läger vid Österbybruk. Lägret kombinerade byggnadsvårdande åtgärder med förmedling av 
kunskap om traditionella material och metoder till såväl deltagare som en intresserad 
allmänhet. 

Under året har länsstyrelsen i vissa fall gett dispens till förändringar i byggnadsminnen. I 
handläggningen har länsstyrelsen i dessa fall tillgodosett att förändringarna inte medfört stor 
negativ inverkan på byggnadernas kulturhistoriska värden. Förändringarna har bland annat 
gjorts med syfte att öka tillgängligheten och ge möjlighet till fortsatt användning av kultur-
miljöerna. Som exempel kan nämnas byggandet av en ny rullstolsramp och entré till 
Evolutionsmuseet, inom byggnadsminnet Zoologen och Paleontologen i Uppsala.  

Bok om länets byggnadsminnen 
Under året har länsstyrelsens arbete med en bok om länets 69 lagskyddade byggnadsminnen 
fortsatt. Syftet med boken är att öka förståelsen för dessa bebyggelsemiljöer och presentera 
ett kunskapsunderlag som kan användas i arbetet med att bevara, använda och utveckla 
dessa miljöer. Boken riktar sig till fastighetsägare, förvaltare, tjänstemän och politiker i 
länets alla kommuner, samt en intresserad allmänhet. Boken ska färdigställas under 2020. 
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Kyrkliga kulturminnen 
Länsstyrelsen har under året verkat för att kulturhistoriska värden kopplade till länets 
kyrkor bevaras, används och utvecklas. Flertalet av länsstyrelsens beslut under året har 
avsett underhållsåtgärder, samt konservering av fast inredning och kyrkliga inventarier. 

Liksom under föregående år har några av länets församlingar arbetat med tillgänglighets-
frågor i sina kyrkor. Länsstyrelsen har verkat för att tillgänglighetsanpassande åtgärder sker 
med hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden. Åtgärderna har till exempel rört 
borttagande av enstaka bänkrader för att ge plats för rullstolar och rullstolsramper och för 
att hantera skillnader i golvnivåer i kyrkorummet. Genom anpassningarna underlättas för 
besökare och personal med rörelsehinder att delta fullt ut i aktiviteterna i kyrkorna. 

Flera medeltida kyrkor i länet har dåligt inomhusklimat till följd av fukt- och mögel-
problematik. Ett antal ärenden under året har berört åtgärder för att komma till rätta med 
detta så att kyrkorna fortsatt kan användas av församlingarna. Tillstånd har beviljats för till 
exempel installation av luftavfuktare, utvändig dränering- och takavvattning, samt sanering 
och utbyte av golvbjälklag. 

Under 2019 har länsstyrelsen hanterat ärenden rörande ett flertal pågående större 
restaureringsprojekt i Uppsala domkyrka. Det största handlar om restaureringen av 
domkyrkans tornspiror vilket är komplicerat framförallt på grund av den höga höjden. 
Restaureringen av tornspirorna är ett av de dyraste projekten i landet finanseriade med 
kyrkoantikvarisk ersättning. Även arbetet med att konservera domkyrkans glasmålningar 
har pågått under 2019. 

Fornlämningar och arkeologi 
Genom samråd och tillståndsprövning i fornlämningsärenden har länsstyrelsen fortsatt att 
medverka till att fornlämningar och fornlämningsmiljöer kunnat bevaras i samband med 
exploateringar. Till exempel har länsstyrelsen genom samråd med kommunen arbetat för att 
skydda kända fornlämningar i planeringen av en ny stadsdel i Enköping.  

Under året har konflikter mellan fornlämningsmiljöer och andra samhällsintressen även 
resulterat i att länsstyrelsen beslutat om arkeologiska insatser. De arkeologiska 
undersökningarna har resulterat i ny kunskap om länets förhistoria. I samband med 
beställning av mer omfattande arkeologiska undersökningar har länsstyrelsen ställt krav på 
förmedling och kommunikation av resultaten vilket leder till att människors delaktighet och 
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljöer ökar. Under 2019 är det framförallt två 
arkeologiska undersökningar som innefattat mer omfattande förmedlingsinsatser: 
undersökning av 142 gravar invid Uppsala domkyrka, samt undersökning av vikingatida 
båtgravar i Gamla Uppsala.  

Arkeologiseminarium 
Under året arrangerade länsstyrelsen i samarbete med Uppsala universitet ett seminarium 
om aktuell arkeologi och kulturmiljövård i länet. Deltagarna utgjordes huvudsakligen av 
arkeologiföretag, forskare och studenter. Seminariet var öppet för alla, med syfte att 
förmedla kunskap om arkeologin i länet till en bredare publik. Ett liknande seminarium 
planeras även under 2020. 

Fornvård 
Genom skötsel och tillgängliggörande av fornlämningslokaler har länsstyrelsen bidragit till 
ett inkluderande samhälle där kulturmiljön kan utgöra en gemensam källa till kunskap och 
upplevelser. Under 2019 har 54 fornlämningslokaler vårdats och tolv fornlämningslokaler 
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har fått nya skyltar. De fornvårdande insatserna har varit i form av bland annat bete, slåtter 
och slyröjning. En kommun har även tilldelats medel för framtagande av plan för vård av 
fornlämningar. 

Under året har länsstyrelsen bland annat tillgodosett renovering av broar vid Eriksgatans 
vad över Sagån som skilde Uppland från Västmanland. Restaureringen har resulterat i att 
den ålderdomliga vägförbindelsen mellan landskapen åter är öppen. 

Kulturreservat 
Under året har länsstyrelsen förvaltat och med bidragsmedel bekostat skötseln av två 
kulturreservat: Linnés Hammarby, Uppsala kommun, och Lingnåre, Tierps kommun. 
Kulturreservaten utgör besöksmål och i synnerhet Linnés Hammarby har många utländska 
besökare.  

Skötseln av Linnés Hammarby har under året varit särskilt framgångsrikt. Kulturreservatet 
har under 2019 haft det högsta antalet betalande besökare sedan invigningsåret 2007. 
Evenemangsdagar, med populära inslag som ponnyridning och vallning med hund, har varit 
välbesökta. Under hösten har Dragontorpet inom reservatet restaurerats interiört. Det 
kommer under nästa år att vara återställt till en tidsriktig representant för denna typ av 
byggnader och kommer då även att ingå i den publika verksamheten. 

Kunskapsunderlag 
Länsstyrelsen har under året medverkat till olika kunskapsunderlag för kulturvärdena, vilket 
resulterat i bättre förutsättningar för kulturmiljöverksamheten och som därmed bidrar till de 
nationella kulturmiljömålen. 

Bland annat har länsstyrelsen under året initierat en inventering av möjliga fornlämningar 
utifrån anmälningar och tips som inkommit till länsstyrelsen. Inventeringen resulterade i tre 
nya fornlämningar och 38 övriga kulturhistoriska lämningar. Inventeringen innebär en 
kvalitetshöjning av Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister och därmed ett bättre 
underlag i beslutsfattande inom såväl länsstyrelser som andra samhällsfunktioner. 

Den under förra året pågående inventeringen av länets runstenar slutfördes under 2019 av 
stiftelsen Upplandsmuseet. Projektet har utförts i samråd med länsstyrelsen och bekostats av 
beviljade bidragsmedel. Inventeringen har genomförts med fokus på skadestatus, 
tillgänglighet och skyltning. Projektet omfattar även kunskapsförmedling till allmänheten. 
Inventeringen har resulterat i ett underlag för vidare kulturvårdande insatser och tillgänglig-
görande av runstenarna. Vissa insatser har redan skett under året i form av nya skyltar och 
påbörjad flytt av stenar till mer tillgänglig plats. 

Nyttan med kulturmiljö 
Det länsstyrelsegemensamma samverkansforumet Kulturmiljöforum driver ett projekt för 
att påvisa den nytta som följer av det kulturmiljöarbete som landets olika länsstyrelser utför. 
Projektet kommer att resultera i en publikation där olika insatser lyfts fram och beskrivs på 
ett intresseväckande sätt för en bred publik. Länsstyrelsen i Uppsala län deltar i redaktionen 
för publikationen och har under året tillsammans med andra länsstyrelser arbetat med att ta 
fram styrande dokument för projektet. Publikationen planeras ges ut under 2020. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens bedömning är att myndighetens arbete för att uppnå de nationella 
kulturmiljömålen har genomförts med gott resultat. Större delen av länsstyrelsens 
arbetsuppgifter inom sakområdet har bäring på målen och har inneburit en positiv 
utveckling i relation till dessa. Genom länsstyrelsens arbete har kulturmiljön tagits tillvara i 
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plan- och byggprocesser. En mångfald av kulturmiljöer har bevarats, använts och 
utvecklats. Genom insatser för tillgängliggörande, och spridning, av kunskap om länets 
kulturmiljöer har länsstyrelsens arbete under året bidragit till ökade möjligheter för 
människor att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Genom bevarande, fornvård och 
informationsinsatser har förutsättningar skapats för att kulturmiljön ska kunna utgöra en 
gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.7 Sveriges rättsliga åtaganden om 
mänskliga rättigheter 

1.7 Länsstyrelserna ska redovisa resultatet av hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga 
rättigheter (prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62) och icke-diskriminering 
belysts, analyserats och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 § förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion. 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. 

Den egna verksamheten 
Arbetet med att belysa, analysera och beakta de mänskliga rättigheterna i länsstyrelsens 
egen verksamhet redovisas under återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 5. 

Stöd till länets aktörer 
Råd för social hållbarhet i Uppsala län, 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 frågor om social hållbarhet, inklusive mänskliga rättigheter. 
Under året har mänskliga rättigheter integrerats i rådets Plan för regional samverkan inom 
prioriteringen: Hälsa, trygghet och goda livsvillkor 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. Länsstyrelsen har genom sin 
medverkan bidragit till att det regionala perspektivet har fått ett ökat genomslag i 
planeringen av MR-dagarna 2020. Likaså till att lyfta regionala prioriteringar, till exempel 
vad gäller bostadsförsörjning och rätten till bostad. Därtill har medarbetare från 
länsstyrelsen deltagit vid årets MR-dagar i Linköping. 

För att ytterligare öka genomslaget av MR-integrering i länet har länsstyrelsen anordnat ett 
seminarium om mänskliga rättigheter i ledning och styrning. Seminariet riktade sig 
framförallt till chefer och strateger i länets kommuner och regionorganisation. Särskilt 
fokus ägnades åt hur delaktighet och inkludering kan omsättas i praktiken, inom ramen för 
vardaglig kommunal och regional verksamhet. Seminariet arrangerades i samverkan med 
SKL. 

Sammantaget bidrag till svensk konventionsefterlevnad 
Länsstyrelsen har under 2019 genomfört en rad insatser med bäring på Sveriges rättsliga 
åtaganden om mänskliga rättigheter. En sammanfattning av aktuella MR-samband redovisas 
nedan: 
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• Rätten till bostad (se återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 9) – 
Redovisade insatser motiveras bland annat av Sveriges förpliktelser enligt FN:s 
konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK), i synnerhet 
artikel 11.1 (tillfredsställande levnadsstandard, inklusive rätten till lämplig 
bostad) samt förpliktelser enligt FN:s konvention om avskaffande av ras-
diskriminering (CERD), i synnerhet artikel 5.iii (diskriminering på bostads-
marknaden). CERD- och ESK-kommittéerna har i sina respektive granskningar 
av Sverige lyft behovet av riktade åtgärder mot diskriminering och bostads-
segregation, vilket belysts inom ramen för insatserna. 

• Skyddet mot diskriminering (se återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 
5 och 5 § 1) – Redovisade insatser motiveras bland annat av Sveriges 
förpliktelser enligt en rad FN-konventioner, i vilka skyddet mot diskriminering 
löper som en röd tråd. 

• Barnets rättigheter (se återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 3) – 
Redovisade insatser motiveras bland annat av Sveriges förpliktelser enligt FN:s 
konvention om barnets rättigheter, särskilt vad gäller artikel 24 (barns rätt till 
bästa möjliga hälsa), artikel 27 (barns rätt till skälig levnadsstandard, inklusive 
rätten till lämplig bostad) och artikel 31 (barns rätt till lek, vila och fritid). 
Insatserna har bland annat belyst den kritik som lyfts fram av CRC-kommittén 
om Sveriges bristande åtgärder vad gäller att säkerställa att familjer inte tvångs-
förflyttas eller vräks. 

• Rättigheter för personer med funktionsnedsättning (se återrapportering av 
länsstyrelseinstruktion 5 § 4, och regleringsbrevsuppdrag 3.64 som har 
redovisats i särskild ordning till Socialdepartementet) – Redovisade insatser har 
initierats mot bakgrund av Sveriges förpliktelser enligt FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt vad gäller artikel 
4 (allmänna åtaganden), 6 (rättigheter för kvinnor med funktionsnedsättning), 7 
(rättigheter för barn med funktionsnedsättning), 8 (medvetandegörande om 
situationen för personer med funktionsnedsättning), 24 (rätten till utbildning) 
och 33.3 (rätten till delaktighet och inflytande/aktiv involvering). I arbetet har 
CRPD-kommitténs rekommendationer gällande flerfaldig diskriminering, 
diskriminering mot kvinnor med funktionsnedsättning och inkludering av barn i 
det ordinarie utbildningssystemet bland annat belysts. 

• Nationella minoriteters rättigheter (se regleringsbrevsuppdrag 3.17 som har 
redovisats i särskild ordning till Länsstyrelsen i Stockholms län) – Redovisade 
insatser motiveras bland annat av Sveriges förpliktelser enligt artikel 27 i FN:s 
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 30 (minoritets-
rättigheter för barn) i FN:s konvention om barnets rättigheter och artikel 14 
(förbud mot diskriminering) i Europakonventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna. Likaså av förpliktelser som framgår av europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk och ramkonventionen om skydd för nationella 
minoriteter. Inom aktuella insatser har bland annat Europarådets rådgivande 
kommittés rekommendationer om behovet ökad lokal/regional implementering 
av den svenska minoritetslagstiftningen beaktats. 
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• Rättigheter för utsatta EU/EES-medborgare (se regleringsbrevsuppdrag 3.63 
som redovisas av Länsstyrelsen i Stockholms län till Socialdepartementet) – 
Redovisade insatser motiveras till följd av Sveriges förpliktelser enligt artikel 
2.2 (skyddet mot diskriminering) och 11 (tillfredsställande levnadsstandard) i 
FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och artikel 4 
(skydd mot rasistisk hatpropaganda och rasistiskt våld) i FN:s konvention om 
avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Inom ramen för insatserna har 
ESK-kommitténs rekommendationer att främja tillgången till grundläggande 
tjänster för utsatta utlänningar, däribland medborgare i andra EU-länder och 
särskilt personer av romskt ursprung, belysts. Likaså har CERD-kommitténs 
rekommendationer om behovet av att öka ansträngningar för att motverka 
rasistisk hatpropaganda och våld uppmärksammats. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen har på övergripande nivå bidragit till att mänskliga rättigheter har fått ett ökat 
genomslag i länet. Länsstyrelsen bedömer dock att det systematiska arbetet med mänskliga 
rättigheter är begränsat till ett fåtal offentliga aktörer. Arbetet med att stödja offentliga 
aktörer i länet, och vad gäller att samordna arbetet med mänskliga rättigheter inom 
länsstyrelsens samtliga verksamhetsområden, bör därför utvecklas vidare.  

Genom de redovisade insatserna torde länsstyrelsen långsiktigt ha bidragit till ökad 
konventionsefterlevnad med fokus på rätten till bostad, skyddet mot diskriminering och 
rättigheter för personer som riskerar särskild utsatthet. Det systematiska och samordnade 
arbetet med mänskliga rättigheter bör dock utökas till att omfattas fler verksamheter i syfte 
att bidra till ökad konventionsefterlevnad inom ytterligare rättighetsområden. Likaså bör 
arbetet med ett rättighetsbaserat arbetssätt utvecklas. Ett systematiskt arbete med ett 
rättighetsbaserat arbetssätt skulle vidare kunna bidra till att undvika perspektivträngsel. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

Miljö- och energidepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från Miljö- och 
energidepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. Miljö- och energidepartementet har under 2019 bytt namn till Miljö-
departementet men länsstyrelsen har valt att följa den namnsättning som framgår av 
länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019. 

Återrapporteringskrav 1.8 Efterbehandling av förorenade 
områden 

1.8. Länsstyrelserna ska redovisa hur de har arbetat med förorenade områden som är 
lämpliga att sanera för byggande av bostäder i enlighet med förordningen (2004:100) om 
avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande. Av redovisningen 
ska särskilt framgå hur länsstyrelserna har informerat kommunerna och andra aktörer om 
möjligheterna till bidrag, hur de har gett stöd till kommunerna 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. 

Länsstyrelsen har under året på olika sätt informerat kommunerna om bidraget för sanering 
av förorenade områden inför bostadsbyggande. Information om bidraget har lämnats i 
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samband med kommunbesök hos fyra av länets åtta kommuner. Länsstyrelsen har 
informerat om bostadsbidraget vid handläggarträff för kommunernas miljöhandläggare. 
Länsstyrelsen har fört dialog med två kommuner kring potentiella objekt som dock inte har 
renderat i några ansökningar. 

För 2020 bedöms inget objekt vara aktuellt för bidrag. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen gör bedömningen att genomförda informationsinsatser har lett till att 
kommunernas kunskap om möjligheten att söka bidrag har ökat. Antalet objekt som 
kommunerna har identifierat som potentiella bidragsobjekt är dock relativt få, och för de 
objekt där arbetet har påbörjats stannade det, trots råd och stöd från länsstyrelsen, upp under 
2019.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.10 Samordning och ledning avseende 
naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv m.m. 

1.10. Länsstyrelserna ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att samordna och leda 
det regionala arbetet 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. 

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. För en fullständig återrapportering hänvisas till dessa 
återrapporteringar. Här redovisas en sammanfattande bild av vidtagna åtgärder.  

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. Länsstyrelsen har beslutat om bildande av fyra nya naturreservat samt om 
förstärkt skydd genom utvidgning och/eller ändrade föreskrifter i två befintliga reservat. 
Samtliga beslut har inneburit att värdefull skogsmark skyddas. Ett av de beslutade 
områdena räknas som ett marint reservat och två ingår i Myrskyddsplan för Sverige. Antalet 
öppna reservatsärenden har minskat från 21 till 17. Tre nya reservatsärenden har startats 
under året, varav ett initierades av två olika markägare.  

Friluftsliv 
Länsstyrelsen har under året arbetat med målsättningen att nå de nationella friluftsmålen 
regionalt med fokus på att skapa och öka möjligheter till rekreation och turism i länet. Detta 
har skett genom målstyrd användning, och riktade insatser, av tillgängliga medel samt 
genom att etablera och stärka strukturer för dialog och erfarenhetsutbyte mellan 
myndigheter, kommuner, föreningar och företag. Bland annat har det inneburit aktivt 
medverkande i länets nätverk för friluftsliv och destinationsutveckling samt arrangerande av 
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den årligt återkommande regionala konferensen för friluftsliv, som under 2019 hade temat 
Hitta Naturen – hur gör vi vägen ut mindre komplicerad. 

För att få friluftsmålen att få genomslag i samhällsplaneringen har utbildningsdagar kring 
friluftsvärden i kommunala planer och program arrangerats av länsstyrelserna tillsammans 
med Naturvårdsverket. Utbildningen innehöll bland annat genomgång av Naturvårdsverkets 
nya vägledning för framtagande av friluftsplaner och metodik för kartläggning av frilufts-
områden. För vidare planering av stöd till kommunerna utreddes behoven via en enkät 
vilket resulterade i ett särskilt seminarium och workshop på länets årliga regionala 
konferens för friluftsliv då Finspångs kommun, en av pilotkommunerna som testat metoden 
för kartläggningen, deltog. Vidare har länsstyrelsens sammanställning av statliga intressen, 
med syfte att underlätta kommunernas översiktsplanering, uppdaterats med ett särskilt 
avsnitt om de friluftspolitiska målen. 

Åtgärder för värdefull natur 
Länsstyrelsen i Uppsala län berörs av totalt 71 åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), 
varav 62 terrestra och nio akvatiska. Under 2019 har länsstyrelsen genomfört åtgärder inom 
24 terrestra och fem akvatiska program. Det är 12 färre åtgärdsprogram jämfört med år 
2018 vilket kommer sig av den neddragna budgeten. Länsstyrelsen har även under 2019 
ansvarat för den nationella koordineringen för vitryggig hackspett.  

Lokala naturvårdsinsatser (LONA) 
Länsstyrelsen ansvarar för tilldelningen av projektmedel för lokala naturvårdsinsatser 
(LONA). Samtliga kommuner har under år 2019 drivit sammanlagt 36 LONA-projekt, 
varav 15 stycken var LONA-våtmarksprojekt. Inga nya projekt har beviljats under året, i 
huvudsak på grund av osäkert budgetläge.  

LONA har bidragit till förbättrade naturmiljöer, bättre naturvård, mer biologisk mångfald 
och förbättrad tätortsnära natur och friluftsliv. LONA-våtmarkssatsningen har bidragit till 
utjämnande av flöden och ökad grundvattenbildning, minskning av miljöfarliga och 
övergödande ämnen, förbättrad biologisk mångfald och friluftsliv. Projekten bidrar också 
till att nå flera av friluftsmålen, särskilt attraktiv tätortsnära natur, tillgänglig natur för alla 
och tillgång till natur för friluftsliv. 

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 
Länsstyrelsen ansvarar för tilldelningen av projektmedel för lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA). Kommuner och ideella sammanslutningar har under år 2019 drivit 29 LOVA-
projekt i länet, varav 13 stycken startades under året. Två tredjedelar av projekten är fysiska 
åtgärder medan en tredjedel är kartläggande och planerande åtgärder. En stor andel av 
projekten är strukturkalkning av åkermark samt anläggande av våtmarker, men det handlar 
också om projekt för att minska utsläppen från dagvatten och båtbottenfärger samt för att 
anlägga fiskepassager med mera. Ytterligare några projekt har som syfte att analysera och ta 
fram åtgärdsplaner för avrinningsområden samt VA-planer.  

LOVA-bidraget har främst bidragit till minskning av miljöfarliga och övergödande ämnen 
från jordbruk, avlopp och fritidsbåtar samt utjämnande av flöden, ökad grundvattenbildning, 
förbättrade naturmiljöer, mer biologisk mångfald och förbättrad tätortsnära natur och 
friluftsliv.  

Den regionala handlingsplanen för Grön infrastruktur fastställdes i juni 2019. Handlings-
planen för grön infrastruktur har kopplingar till flera miljökvalitetsmål och preciseringar 
och aktiviteter i planen kommer på sikt medföra positiva effekter för miljömålen. 
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Vilt och rovdjursförvaltning 
Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län har under året valts för perioden 2019–2022. 
Delegationen består av regionpolitiker och av representanter från ett flertal myndigheter och 
organisationer. Under året har fokus vid sammanträdena inriktats på status och populations-
utveckling för klövviltstammarna i länet, rovdjursförekomst och rovdjurshändelser i länet 
samt på situationen avseende vildsvin och skador orsakade av vildsvin i länet. 
Viltförvaltningsdelegationen har också arbetat vidare med en regional förvaltningsplan för 
skarv samt prövat frågan om godkännande av länsstyrelsens förslag till miniminivåer för 
järv och björn.  

Länsstyrelsen har deltagit på viltmöten hos jägarorganisationer samt anordnat ett 
samverkansmöte kring vilt med länets kommuner och polisen. 

Länsstyrelsen konstaterar att förändringen i jaktförordningen, som innebär att tillstånd inte 
behöver sökas för att använda exempelvis rörlig belysning vid skyddsjakt efter vildsvin, gör 
det svårt att bedöma utvecklingen av skadebilden, men den är sannolikt fortfarande lokalt 
stor. Många andra arter orsakar skador och länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt efter 
exempelvis skarv, hare, rådjur, sångsvan och trana för att förhindra allvarlig skada. 

Resultatbedömning 
• Skydd av värdefulla naturområden: Uppdraget är gott uppfyllt. 

Ärendebalanserna minskar. 
• Friluftsliv: Uppdraget är gott uppfyllt främst genom etablering och stärkta 

strukturer för dialog och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, kommuner, 
föreningar och företag. 

• Åtgärder för värdefull natur: Länsstyrelsens prioritering av området har medfört 
att arbetet har kunnat utföras på ett gott sätt trots en minskad budget under 2019.  

• Lokala naturvårdsinsatser (LONA): Uppdraget är gott, alternativt väl, 
uppfyllt/utfört. Motivering: Arbetet med LONA har löpt på bra under året och 
en bra dialog har förts med kommuner och andra involverade bidragsmottagare i 
länet. Sedan LONA startade har stödet bidragit till många projekt och åtgärder 
genom åren som gynnat natur och friluftsliv. 

• Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA): Uppdraget är gott, alternativt väl, 
uppfyllt/utfört. Motivering: Arbetet med LOVA har löpt på bra under året och 
en bra dialog har förts med kommuner och andra bidragsmottagare i länet. Både 
kvantiteten och kvaliteten på projekt har ökat de senaste åren. Kvaliteten och 
miljönyttan i pågående projekt är hög. 

• Vilt och rovdjursförvaltning: Uppdraget är utmärkt uppfyllt. Ärendebalanserna 
hanteras på ett gott sätt.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Återrapporteringskrav 1.12 Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 
1.12. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, 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 luftföroreningshalterna och om 
miljökvalitetsnormerna följs. I de fall Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/50/EG om 
luftkvalitet och renare luft i Europa samt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/107/EG 
om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften 
överträds ska berörda länsstyrelser bedöma hur länge överträdelserna kan antas bestå. 
Arbetet med miljökvalitetsnormerna är reglerat genom bestämmelser i 2 och 5 kap. miljöbalken 
och normerna för utomhusluft baseras huvudsakligen på krav i de ovan nämnda direktiven. 

Uppsala kommun antog den 25 maj 2014 ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets-
normerna, MKN, för partiklar (PM10) och kvävedioxid för perioden 2014–2020. I åtgärds-
programmet beskrivs hur redan vidtagna åtgärder ska vidareutvecklas och förbättras samt 
vilka ytterligare åtgärder som krävs för att klara MKN för PM10 och kvävedioxid. 

Uppsala kommun har i sitt åtgärdsprogram föreslagit 31 åtgärder varav de flesta åtgärderna 
är pågående eller genomförda (tabell 1). Tabell 1 är en omarbetad version av tabellen som 
presenteras i Uppsala kommuns Rapportering av åtgärdsprogrammet för luft 2017.  

Tabell 1. Effekt och status för åtgärder i Uppsala kommuns åtgärdsprogram för luft 
Åtgärder Effekt* 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 

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 vacuumsug +++  Klart 
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Åtgärder Effekt* Status 

 PM10 NO2  
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 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 
*Ju fler +tecken desto effektivare åtgärd 

Effekter av åtgärder på halterna av luftföroreningar och MKN 
Under 2019 och 2018 klarades till skillnad från år 2017 MKN för PM10 då dygns-
medelvärdet överskreds 19 respektive 11 av tillåtna 35 dygn. Trots högre halter 2019 
jämfört med 2018, innebär det en återgång till den tidigare trenden där miljökvalitetsnormen 
för partiklar (PM10) har klarats sedan 2012 både med avseende på års- och dygns-
medelvärden.  

Under år 2019 och 2018 liksom under år 2017 klarades MKN för kvävedioxid med 
avseende på årsmedelvärdet men inte för dygns- och timmedelvärde. Det innebär ett trend-
brott mot sjunkande dygns- och timmedelvärden under tidigare år. Dygnsmedelvärdet 
överskreds 24 respektive 31 dygn mot tillåtna 7 dygn och timmedelvärdet överskreds 205 
respektive 254 timmar mot tillåtna 175.  

En bidragande orsak till trendbrottet kan vara att Uppsala kommun har bytt placering av 
mätstationen. Under perioden februari till april 2017 genomfördes parallella mätningar vid 
båda mätstationerna. Det visade sig att mätresultaten på den nya placeringen (Kungsgatan 
67) gav betydligt högre uppmätta halter än på den tidigare placeringen (Kungsgatan 42). 
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Uppsala kommun har tillsatt en utredning med syfte att ta fram effektiva åtgärder. Under 
oktober–november 2019 har en trafikmätning genomförts vid tre punkter på Kungsgatan. 
Mätning har skett nära mätstationen (som mäter luftföroreningar) på Kungsgatan 67 samt 
vid korsningen Kungsgatan/Strandbodgatan och Kungsgatan/S:t Olofsgatan för att mäta 
genomfartstrafik (samma sträcka som dubbdäcksförbudet). Trafikmätningarna innebär en 
avläsning av registreringsskyltar i samtliga körfält. För genomfartsmätningen används detta 
främst för att följa de enskilda fordonens rörelse mellan mätpunkterna. Trafikmätningen vid 
luftmätstationen använder avläsning av registreringsskyltar till att inhämta data från 
vägdataregistret (fordonstyp, drivmedelsklass, utsläppsklass, registreringsår, registrerings-
ort, privat eller juridisk ägare). Informationen kommer att utvärderas avseende andelar av 
trafiken samt andelar av utsläppen av kväveoxider. Anlitad konsult ska även analysera 
effekten av olika trafikåtgärder på Kungsgatan (bland annat olika varianter av genomfarts-
förbud och införandet av miljözon klass 2).  

Resultatet från genomfartsmätningen kommer att rapporteras i slutet av 2019 och början på 
2020. Tidpunkt för genomförandet av åtgärder beror på resultatet, det vill säga vilken typ av 
åtgärder som bedöms ha en effekt på NO2, samt beslut på politisk nivå.  

Resultatbedömning  
Uppsala kommun bedriver ett omfattande arbete för att klara MKN för partiklar och kväve-
dioxid inom Uppsala stad. Många åtgärder har vidtagits och ytterligare åtgärder planeras 
inom åtgärdsprogrammet.  

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.  

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

Kontinuerlig mätning av 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 
överskridits trots de åtgärder som vidtagits. Exempelvis kan en lång och kall vår göra 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 
kvävedioxid, och mindre omblandning av luften, vid kallare än vid mildare väder-
förhållanden ökar risken för uppkomsten av höga halter av kvävedioxid, vilket ger en ökad 
risk för fler överskridanden av MKN vid en kall och lång vinter och vår.  

Länsstyrelsens bedömning är att trenden av minskande halter, trots det senaste årets 
överskridanden av främst partiklar, är ett resultat av de åtgärder som Uppsala kommun har 
vidtagit. Planerade åtgärder bedöms ytterligare minska risken för överskridanden av MKN. 
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MKN för kvävedioxid bedöms vara svårare att klara än MKN för partiklar. Den pågående 
utredningen kommer med största sannolikhet leda till att nya effektiva åtgärder kan sättas in 
och därmed öka möjligheterna att klara MKN för kvävedioxid. Att uppskatta hur lång tid 
det kommer att ta för att stabilt klara MKN är idag inte möjligt men länsstyrelsens 
bedömning är att det bör ske under de närmaste åren. Det är dock osäkert om de nya 
åtgärderna hinner få effekt redan under den period som åtgärdsprogrammet omfattar, alltså 
mellan 2014 och 2020.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐Utmärkt 

Näringsdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från Närings-
departementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.13 Samverkan och finansiering inom 
regionalt tillväxtarbete 

1.13. Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt regionala tillväxtarbete, i enlighet med 
förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete, redovisa inom vilka områden samverkan 
och gemensam finansiering av insatser har skett under året med landstingen respektive 
Gotlands kommun. Redovisningen ska innehålla vilka resultat denna samverkan har medfört 
eller förväntas medföra. Redovisningen ska även omfatta genomförandet av de regionala 
strukturfondsprogrammen 2014–2020 och territoriellt samarbete. 

Extern samverkan 
Länsstyrelsen och Region Uppsala har ett etablerat och formaliserat samarbete som innebär 
att man bland annat organiserar sig på högsta ledningsnivå i ett råd, nämligen Uppsala läns- 
och regionråd. Rådet har träffat en överenskommelse som gäller för två år i taget, som ses 
över varje år. 

I Uppsala läns- och regionråd möts parterna fyra gånger per år, med syfte att samverka och 
utbyta information och erfarenheter. Rådet är sammansatt av landshövding och länsråd, 
regionstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande samt regiondirektören. Under 2019 har 
en ny överenskommelse träffats mellan regionen och länsstyrelsen för perioden 2020–2021. 
Syftet med överenskommelsen är att skapa en effektiv, långsiktig och kraftfull samverkan, 
där roller, ansvar och uppdrag tydliggörs. I överenskommelsen fastställs vilka fokus-
områden som det är särskilt angeläget att följa och vilken part som är ansvarig för att driva 
frågan. Under perioden 2020–2021 ligger fokus på Agenda 2030, hållbar omställning, 
social hållbarhet, innovationssystem, besöksnäring, eleffekt i länet, bredband, EU:s 
strukturfonder och civilt försvar. Länsstyrelsen gör bedömningen att arbets- och ansvars-
fördelningen mellan regionen och länsstyrelsen har förtydligats genom överenskommelsen. 

Länsrådet och chefen för länsstyrelsens samhällsavdelning deltar även i den regionala 
ledningsgrupp som Region Uppsala har med kommundirektörerna. Region Uppsala ingår i 
Råd för social hållbarhet, Miljö- och klimatrådet samt Krissamverkansrådet, som alla leds 
av länsstyrelsen. 

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

Länsstyrelsen rapporterar insatser inom uppdraget med EU:s strategi för Östersjöregionen 
till Finansdepartementet och Tillväxtverket (diarienummer 9326-2019). Länsstyrelsen har 
deltagit på nätverksträffar med Tillväxtverkets nätverk för EU:s strategi för Östersjö-
regionen i syfte att nå erfarenhetsutbyte och genomföra omvärldsbevakning. Det har bland 
annat underlättat länsstyrelsens rapportering vad gäller EU:s östersjöstrategi, underlättat det 
interna samordningsarbetet på länsstyrelsen gällande denna strategi och ökat 
förutsättningarna för att strategin ska bli en del av länsstyrelsens verksamhet. 

Länsstyrelsen i Uppsala län deltar som medlem i Nordiska skärgårdssamarbetet tillsammans 
med svenska, åländska och finska aktörer. Verksamheten främjar projektutveckling i 
området. Nordiska skärgårdssamarbetets verksamhet har under 2019 utgått från områdena 
miljö, bo och leva i skärgården, näringsliv och infrastruktur. Landshövdingen är medlem i 
rådet och chefen för landsbygdsavdelningen sitter i dess styrelse. Syftet är att samarbeta 
med andra aktörer i Östersjöområdet. Verksamheten delfinansieras av Nordiska 
Ministerrådet. 

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, Uppsala kommun och näringslivet. STUNS är en mötesplats och ett strategiskt 
diskussionsforum där lokala och regionala beslutsfattare från alla samhällssektorer samlas 
kring nya möjligheter och gemensamma mål. I STUNS arbete ingår att hantera större 
strategiska frågor som rör hela länet och som ingen aktör kan lösa enskilt. 

Regionala tillväxtprojekt 
Länsstyrelsen i Uppsala län har under 2019 fattat beslut om sex regionala tillväxtprojekt 
inom anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Ett 
av dem syftar till att täcka förvaltningskostnader för Tillväxtverkets ärendehanteringssystem 
samt utvärderingskostnader. Av de övriga fem projekten samfinansieras två med Region 
Uppsala. Förstudien Utveckla besöksnäringen utifrån Linnés platser, finansierad av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden i Östra Mellansverige, avslutas januari 2020. 
Länsstyrelsen och regionen medfinansierar gemensamt med regionala tillväxtmedel. 
Projektet har stärkt samverkan mellan nämnda organisationer samt Sveriges lantbruks-
universitet, Uppsala universitet och Uppsala kommun, och har resulterat i identifierade 
behov och förslag på åtgärder som samverkansaktörerna planerar att genomföra. Samverkan 
förväntas leda till en gemensam målbild för arbetet med att stärka Linnés platser.  

Projektet Ett stärkt socialt företagande leds av region Uppsala och finansieras av Tillväxt-
verkets nationella medel. Regionen och länsstyrelsen medfinansierar. Projektet är pågående 
men har redan nu samlat aktörer i olika frågor, exempelvis upphandling med sociala krav 
och har ökat kunskapen om dessa frågor hos offentliga aktörer. Övriga regionala tillväxt-
projekt har inte haft en formell samverkan med region Uppsala. Under beredning av 
ansökan förs en dialog med regionalt tillväxtansvarig i syfte att öka samverkan samt minska 
risken för dubbelfinansiering av insatser. 

Externa projekt 
Länsstyrelsen i Uppsala län driver tillsammans med Energikontoret och Länsstyrelsen i 
Västmanlands län projektet LaddinfraÖst 2.0 som vänder sig till bostadsrättsföreningar, 
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hyresbolag och arbetsgivare som vill omvandla parkeringsplatser till laddningsplatser för 
elfordon. Projektet har inneburit fler möjligheter till elfordonsladdning, vilket i 
förlängningen leder till minskade koldioxidutsläpp i regionen. Projektet finansieras av 
Europeiska regionalfonden Östra Mellansverige. Länsstyrelsen deltar i energi-
effektiviseringsprojektet Incitament för energieffektivisering inom det nationella 
regionalfondsprogrammet. Projektet bidrar till att integrera energifrågor i kommunernas 
tillsynsarbete samt innebär att länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får 
utbildning inom energifrågor. När företagen energieffektiviserar sänker de sina kostnader, 
stärker sin konkurrenskraft och värnar om miljön. Länsstyrelsen har spridit det 
kompendium om stöd för energi- och klimatåtgärder i företag och offentliga organisationer 
som länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har tagit fram. Kompendiet har 
aktivt spridits på länsstyrelsernas gemensamma plan- och bostadsdagar, som genomfördes i 
maj, i workshops om handlingsplanen Färdplan för ett hållbart län, till nätverket Uppsala 
klimat- och energiforum och internt på länsstyrelsen. Det har också spridits till företag, i 
samband med möten kring utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel och 
elfordon, samt vid energi- och effekteffektiviseringsmöten och workshops. Länsstyrelsen 
kan notera att arbetet har fått effekt såtillvida att det fått genomslag i pågående 
översiktsplanarbete och infrastrukturförstärkningar som till exempel förstärkt ladd-
infrastruktur. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen har under 2019 beviljat sex regionala tillväxtprojekt och intecknat 100 
procent av det regionala tillväxtanslaget. Samtliga projekten har bidragit till måluppfyllelse 
av den regionala utvecklingsstrategin och majoriteten av projekten bidrar till årets tema 
social hållbarhet. Nära samverkan sker kontinuerligt med region Uppsala som är regionalt 
utvecklingsansvariga i länet. Länsstyrelsen har även bedrivit ett projekt inom Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och haft engagemang i flertalet externa nätverk som bidragit 
till den regionala utvecklingen i länet. Därmed bedömer länsstyrelsen att uppdraget är 
uppfyllt med utmärkt resultat. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.14 Beslut om tilldelning av medel för 
regionala tillväxtåtgärder 

1.14. Länsstyrelserna ska redovisa hur beslut om tilldelning av medel från anslaget 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt, som länsstyrelsen har 
fattat, har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala 
strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska det 
framgå hur hänsyn tagits till de förutsättningar som råder i olika delar av länet och hur det har 
påverkat fördelningen av medel inom länet. 

Länsstyrelsen beslutar varje år vilka områden som särskilt ska prioriteras vid användningen 
av de regionala tillväxtmedlen. Länsstyrelsen har under 2019 inriktat medlen i första hand 
till projekt som berör social hållbarhet. Sex projekt har beviljats. Målet har vidare varit att 
använda länsstyrelsens begränsade medel så att de kan få så stor utväxling som möjligt. Det 
innebär att huvuddelen av projekten har använts för medfinansiering eller samfinansiering 
av större insatser. Samtliga projekt har beskrivit hur de bidrar till den regionala utvecklings-
strategin, vilket också är ett krav för att beviljas medel.  

Av de sex beviljade regionala utvecklingsprojekten  har ett varit ett förvaltningsprojekt, ett 
varit centrerat till länets norra delar och ett huvudsakligen till Uppsala kommun. De övriga 
tre projekten är länsövergripande. Det innebär att länsstyrelsen har tagit hänsyn till de olika 
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förutsättningar som finns i länet. Samtliga av länsstyrelsens regionala tillväxtmedel har 
intecknats och betalats ut under 2019. Några projekt fortsätter även in under 2020. 
Länsstyrelsen vill särskilt lyfta fram två regionala utvecklingsprojekt som på olika sätt 
bidragit till de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Projektet Utveckla besöks-
näringen utifrån Linnés platser medfinansierades av länsstyrelsen, Region Uppsala och 
Europiska regionala utvecklingsfonden i Östra Mellansverige. Läs mer under åter-
rapporteringen till Näringsdepartementet under avsnitt 1.13(Samverkan och finansiering 
inom regionalt tillväxtarbete). Länsstyrelsen medfinansierar även ett projekt som Region 
Uppsala projektleder och som syftar till att stärka länets arbetsintegrerande sociala företag. 
Projektet finansieras med nationella medel från Tillväxtverket. Projektet kan även anses 
bidra till den regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden då arbetsintegrerande 
sociala företag är prioriterade inom Europeiska socialfonden i Östra Mellansverige. 

Resultatbedömning 
Samtliga regionala tillväxtmedel har intecknats och betalats ut under 2019. Majoriteten av 
projekten är länsövergripande. Samtliga projekt bidrar till den regionala utvecklingsplanen 
för länet samt har en direkt eller indirekt koppling till Agenda 2030, EU:s strategi för 
Östersjöregionen samt nationella och regionala strategier. Projekten har nått sina indikatorer 
och mål. Därför bedömer länsstyrelsen att myndigheten har nått ett utmärkt resultat med de 
regionala utvecklingsmedlen. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.15 Genomförande av 
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 

1.15. 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 andelen fel i stödhanteringen. 

Vid genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och 
fiskeriprogrammet 2014–2020 (prop. 2014/15:1, utg.omr 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 
2014/15:88) ska länsstyrelserna: 

redovisa genomförandet av programmen, samt 

handläggningstider och måluppfyllnad utifrån de mål som satts inom ramen för styrnings- och 
uppföljningssystemet SUSS-LB för projekt- och företagsstöd respektive system SUSS-JBR för 
jordbrukarstöd. 

Landsbygdsutvecklingsåtgärder 
Totalt har det under året inkommit 61 ärenden gällande ansökan om stöd inom landsbygds-
programmet, fördelat på 36 företagsstöd, 16 projektstöd samt nio miljöinvesteringar. 
Antalet inkomna ansökningar om utbetalning under 2019 är 156. Den utgående balansen 
den 31 december 2019 för öppna ärenden är 178 ansökningar. Balansen är störst inom 
företagsstöd, för åtgärderna ökad konkurrens inom jordbruk- och trädgårdsnäringen och 
förnybar energi.  
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Inom havs- och fiskeriprogrammet fanns en ingående balans på ett ärende för företagsstöd 
vilket beslutades under året. Under december månad inkom ett ärende om ansökan om 
utbetalning, vilket blev den utgående ärendebalansen för år 2019. Ingen ansökan om stöd 
inkom under året. 

Handläggningstiden för beslut om utbetalningar inom landsbygdsprogrammet samt havs- 
och fiskeprogrammet har under året ett utfall på 50 procent inom det nationella målet 120 
dagar. Under året har Jordbruksverket infört förenklingar för handläggning av utbetalnings-
ärenden, vilket medfört kortare handläggningstider. Handläggning av ansökan om 
bredbandsutbetalningar skiljer sig dock från övrig handläggning genom att det i regel krävs 
mer insatser innan beslut om stöd kan ske.  

Ärendebalansen är fortfarande hög inom åtgärden investeringsstöd till jordbruk och 
trädgård, då söktrycket har varit högt under de olika åren i programmet. Den tilldelade 
budgeten för åtgärden kommer inte att räcka till alla inkomna ärenden. Söktrycket har varit 
högt inom åtgärden förnybar energi, med framförallt ansökningar till solceller och 
bränslepannor, och därför har myndigheten under året överfört budgetmedel från två 
åtgärder: energieffektivitet och energiskog samt åtgärden minska utsläpp av växthusgaser 
och ammoniak. Länsstyrelsen beviljade i december de sista budgetmedlen inom åtgärden 
växthusgaser och ammoniak. 

Åtgärden startstöd har genom åren haft högt söktryck, men också många avslag på grund av 
att ansökningarna inte uppnått tillräckligt höga poäng i urvalskriterierna för stödet. 
Tilldelade budgetmedel är förbrukade till runt 90 procent. Åtgärderna förädlingsstöd och 
investeringsstöd till annan verksamhet än jordbruk har förbrukat sina tilldelade budget-
medel till 70 procent. 

På bredbandsområdet skickade länsstyrelsen i december en redogörelse om utvecklingen i 
länet till Post- och Telestyrelsen. 

Länsstyrelsen har under året digitaliserat ansökan om bygdemedel, som en del i 
myndighetens arbete för ökad digitalisering. Efter samråd med berörd kommun beviljades 
en ansökan om bygdemedel, nämligen Älvkarleby kommuns första publika elbilsladdnings-
stolpe. Effekten är att fler boende och besökande kan ladda sina fordon med el samt 
förhoppningsvis lägre utsläpp av fossila bränslen. 

Länsstyrelsen har under året tagit fram en rapport som innehåller en kartläggning och analys 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv gällande ansökta stöd i länet inom landsbygds-
programmet. Resultatet visar på att andelen män är överrepresenterade i statistiken, både 
när det gäller antalet ansökningar och antalet beviljade ansökningar vilket ger incitament att 
arbeta vidare med frågan. 

Effektiviseringar i handläggningen 
Länsstyrelsens handläggare 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 under 
handläggningen av ansökan om stöd och utbetalning. Länsstyrelsen har under året 
kontinuerligt satt upp handläggningsmål för att öka fokuseringen på handläggningstiden för 
ärenden, 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 samt vid workshops kring reformarbetet av IT-systemen. Länsstyrelsen 
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har tillsammans med Jordbruksverket deltagit i referensgruppen för framtagande av rutiner 
till det digitala handläggarstödet inom landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeri-
programmet.  

Länsstyrelsen i Uppsala län samverkar internt med andra enheter på myndigheten och med 
externa bidragsgivare och myndigheter, för att underlätta processen för de sökande vid 
beredning av ärenden och tillståndsgivning som berör ansökningar inom landsbygds-
programmet samt havs- och fiskeriprogrammet. Effekten av samarbetet är att dubbel-
finansiering 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 
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 skapa en 
gemensam bild av förutsättningar, behov och prioriteringar. 

Landsbygdsutveckling och länsstyrelsens samverkan med regionala aktörer och 
andra län 
Länsstyrelsen har samverkat med Region Uppsala om frågor som berör kommersiell 
service. Effekten av det är ett mer samordnat perspektiv på utvecklingen av service på 
landsbygderna i länet. Det är även grund till kommande arbete med uppdatering av det 
Regionala Serviceprogrammet under år 2020.  

Länsstyrelsen har under året bjudit in till samordningsmöten med Leader Mälardalen, 
Leader Nedre Dalälven, Stockholmsbygd och Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling. 
Genom samverkan har organisationerna arbetat mer samstämt och förenklat för föreningar 
och företag som vill arbeta för att utveckla landsbygderna. Länsstyrelsen har även bjudit in 
till samråd med funktionshinderrörelsen och pensionärsföreningar i arbetet med 
bevakningen av de grundläggande betaltjänsterna. Paraplyorganisationen Funktionsrätt 
Uppsala län har medverkat på ett flertal möten och de tre pensionärsorganisationerna SKPF, 
SPF och PRO Uppsala län har haft representanter i en referensgrupp som sammanträtt vid 
fem tillfällen under året. Länsstyrelsen har även haft samråd med två sverigefinska 
pensionärsföreningar i Enköping respektive Älvkarleby kommun inför ett projekt om 
digitala betaltjänster. Effekterna av länsstyrelsens samrådande möten är en bättre helhetssyn 
i länsstyrelsens projekt och beslut, och ett ökat inflytande av det civila samhället i beslut 
och processer som rör vissa intressen och grupper.  

Länsstyrelsen i Uppsala län har fortsatt att medverka i projektet Smakrik och blomstrande 
besöksnäring tillsammans med länsstyrelserna i Västmanlands, Örebro, Stockholms och 
Södermanlands län som en kompetensutvecklingsåtgärd för att skapa nya arbetstillfällen i 
länet. 

Länsstyrelsen har genomfört en tvådagars branschträff, Svensk ull för en hållbar framtid, för 
företag och andra verksamma inom ullnäringen. Branschträffen arrangerades tillsammans 
med Nämnden för hemslöjdsfrågor, Ullförmedlingen, Ullkontoret, Svenska fåravels-
förbundet och Ullvilja. Branschträffen bestod av föreläsningar om ull, workshops om ullens 
framtid och showroom för nya ullprodukter. Syftet var att lyfta vad som händer inom 
ullnäringen på olika håll och diskutera hur ullen ska lyftas för framtiden. 120 deltagare från 
modebranschen, offentlig sektor och mindre företagare kom från hela Sverige för att delta. 

Länsstyrelsen har bjudit in länets partnerskap för landsbygdsutveckling till två möten under 
året. Partnerskapet fyller en viktig funktion som nätverk för landsbygdsfrågor. 
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Partnerskapet har tagit aktiv del i uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin, fått 
information om länets vattenförsörjningsplan, om EU:s framtida gemensamma jordbruks-
politik och om olika integrations- och jämställdhetsprojekt. 

Jordbrukarstöden 
När år 2019 startade hade länsstyrelsen stora ärendebalanser inom jordbrukarstöden. Den 
stora mängden ej färdighandlagda ärenden utgjordes av slututbetalningar av miljö-
ersättningar och stöd till ekologisk produktion från åren 2015–2018. Dessa utbetalningar 
har inte kunnat göras på grund av att all funktionalitet inte funnits i IT-systemet och för att 
det inte funnits tillräckligt med resurser för att kunna arbeta bort de stödansökningar som 
hopat sig under åren då systemstöd saknats. Följande prioritering rörande vilka ärenden som 
handlagts har gjorts för att få så stor effekt som möjligt: 

1. Direktstöd och Kompensationsstöd, slutbetalning 2019  
2. Delutbetalningar miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och 

kompensationsstöd 2019 
3. Åtaganden och slututbetalningar rörande miljöersättningar och ersättningar för 

ekologisk produktion 2015–2019 

Prioriteringarna syftar till att säkerställa att de stora utbetalningarna når lantbrukarna så 
tidigt som möjligt. Därmed prioriterades utbetalningar av 2019 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 2019 saknas fortfarande viss funktionalitet 
för att länsstyrelserna ska kunna hantera alla typer av slututbetalningar. 

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. 

Handläggningstider och måluppfyllnad  
Länsstyrelsen hade vid sista beslutsdatum för att utbetalningen skall nå sökande 2019 
beslutat om slututbetalning av direktstöden för 98 procent av ansökningarna (avslag och 
avvisningar borträknade). Under 2019 har länsstyrelsen sammanlagt fattat beslut om 
utbetalning av 396 miljoner kronor i direktstöd. Av dessa är 391 miljoner kronor 
utbetalningar för 2019 års ansökningar. Resterande belopp är utbetalningar för 2016–2018 
års ansökningar.  

Handläggningen av miljöersättningarna, kompensationsstödet och ersättningen för 
ekologisk produktion i det nya landsbygdsprogrammet har prioriterats. Vid första 
delutbetalningstillfället fick 76,2 procent av ansökningarna en delutbetalning. 

Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att handlägga åtaganden och slututbetalningar 2015–
2019 men det arbetet förväntas fortlöpa under längre tid. 
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Till skillnad från tidigare år var arbetet med att fastställa markklasser mer i fas och arbetet 
fokuserades på de nya ansökningarna om särskild skötsel som kom in under året samt 
hanteringen av ett fåtal ärenden från tidigare år. Under 2019 kom det in 55 ansökningar om 
åtagande för särskild skötsel på betesmarker och slåtterängar där markklass behövde 
fastställas. Före den 31 oktober var 67 procent av markerna fältbesökta, varav 35 procent 
hade fastställda markklasser och var kommunicerade. Till årsskiftet var 75 procent av 
ansökningarna fältbesökta varav 58 procent hade fastställda markklasser och var utskickade 
på kommunicering.  

Av ansökningarna av åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar som inkom 
2019 var det fyra som var aktuella för fältbesök. Dessa besöktes före den 31 oktober 2019. 
De är dock inte fastställda eller kommunicerade. Det inkom 13 ansökningar för skötsel av 
våtmarker och dammar under 2019. Av dessa är 31 procent besökta varav 15 procent även 
är kommunicerade. Anledningen till att hanteringen av ansökningarna av dessa båda 
stödformer inte är klar är att prioriteringen har varit att handlägga klart ärenden där större 
summor ska betalas ut. 

Resultatbedömning 
Måluppfyllelsen för stöd till landsbygdsåtgärder, genom landsbygdsprogrammet samt havs- 
och fiskeriprogrammet, har varit god även om måluppfyllelse inte nås för ansökan om stöd. 
Insatser för att minska den inneliggande balansen av ansökningar har gjorts, vilket bidragit 
till kortade handläggningstider. 

Arbetet med jordbrukarstöden har fungerat bra och länsstyrelsen nådde utbetalningsmålen 
för 2019 gällande delutbetalningar av miljöersättningar, ekologisk produktion och 
kompensationsstödet samt slututbetalningar av direktstöden. Utmaningen kvarstår att arbeta 
bort ärendebalansen från tidigare stödår. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.16 Bistå Jordbruksverket och 
Näringsdepartementet 

1.16. Länsstyrelserna ska bistå Jordbruksverket och Näringsdepartementet i arbetet med EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik för 2021–2027 (GJP), framför allt vad gäller framtagandet och 
arbetet med en nationell strategisk plan för GJP 2021–2027. 

Under 2019 har länsstyrelserna arbetat utifrån regleringsbrevsuppdraget 1.15, men också 
det specifika uppdrag som länsstyrelsernas länsråd gav landsbygdschefsnätverket under 
2018 att bidra med erfarenheter och synpunkter i förberedelsearbetet för nya GJP, med 
målet att göra jordbrukarstöd och landsbygdsutvecklingsstöd mer effektiva och ge bättre 
måluppfyllelse. Länsstyrelsernas arbetsgrupp för GJP 2021–2027 har representation från 
chefsnätverken inom lantbruk och landsbygd, näringslivsutveckling och hållbar tillväxt, 
livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, miljö samt vatten-
delegationerna. Dessutom har avstämningar skett med chefsnätverket för kulturmiljö. 
Länsstyrelserna har utifrån länsstyrelsernas alla relevanta uppdrag, samt kunskap och 
erfarenhet inom området, sammanfattat ett gemensamt PM och i olika forum lyft viktiga 
synpunkter. Övergripande frågor gäller vikten av minskad komplexitet och ökad flexibilitet 
samt förenklad administration i kommande program. Utifrån målen för Sveriges 
genomförande av GJP har länsstyrelserna även lyft rollen att bidra med samordning av 
nationella medel, inom exempelvis miljö, klimat och bredband, och med övrig EU-
finansiering inom sammanhållningspolitiken. Detta är inte minst viktigt för en ökad 
ambition inom miljö- och klimatarbetet. 
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Länsstyrelserna har även ställt samman kompetens från hela landet och kunnat erbjuda 
denna till framförallt Jordbruksverkets olika grupper i förberedelsearbetet. Arbetsgruppen 
har deltagit i Näringsdepartementets sakråd och givit skriftliga synpunkter, samt deltagit i 
veckovisa avstämningar med Jordbruksverket och Näringsdepartementet. Arbetsgruppen 
har även tagit fram informationsmaterial om förberedelsearbetet och länsstyrelsens 
gemensamma synpunkter att användas i dialog med olika externa intressenter på regional 
nivå. 

Resultatbedömning 
Det är länsstyrelsens bedömning att genomförandet av uppdraget skett på ett utmärkt sätt. 
Länsstyrelserna har varit starkt organiserade där länsstyrelsernas mångfald av kompetens 
nyttjas. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.17 Bidra till att uppfylla målen för den 
nationella livsmedelsstrategin 

1.17. Länsstyrelserna ska redogöra för och bedöma hur myndighetens verksamhet har bidragit 
till att uppfylla de av riksdagen fastlagda målen för livsmedelsstrategin – det övergripande 
målet samt tillhörande mål för strategins strategiska områden inom myndighetens 
ansvarsområde. Rapporteringen ska baseras på av länsstyrelserna valda indikatorer eller 
andra bedömningsgrunder. 

Indikatorer till det övergripande målet 
Beviljat stöd inom fokusområde 3a Lokala marknader, korta livsmedelskedjor 
och djurvälfärd respektive 6a Nya jobb och diversifiering 
Två stöd har beviljats under 2019 i fokusområdet 3a i landsbygdsprogrammet. I fokus-
området 6a har fem ansökningar fått beslut om stöd under året. 

Andel/antal livsmedelsstrategisäkrade beslut  
Länsstyrelsen har inte arbetat med livsmedelssäkrade beslut under 2019. Däremot har den 
nationella livsmedelsstrategin varit ett prioriterat mål i länsstyrelsens verksamhetsplan och 
därför lyfts upp i verksamheten. Länsstyrelsen har arbetat med att integrera den nationella 
livsmedelsstrategins mål i myndighetens verksamhet genom kompetenshöjande aktiviteter. 
Dessutom har en arbetsgrupp bildats med syfte att öka länsstyrelsens måluppfyllande av den 
nationella livsmedelsstrategin och den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län genom 
länsstyrelsens representation och konsumtion. 

Antal rådgivnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom fokusområde 6a 
Nya jobb och diversifiering 
Under året har Länsstyrelsen genomfört en informations- och demonstrationsinsats inom 
och en aktivitet inom åtgärden. Informations- och demonstrationsinsatsen var ett företags-
besök på Österbygård och är en del av projektet Från jord till bord. Detta projekt har till 
syfte att bidra till utvecklingen av länets landsbygdsföretagare inom livsmedelssektorn. 
Långsiktigt ska projektet bidra till konkurrenskraftiga företagare i länet som har möjlighet 
och kraft att skapa nya jobb på landsbygden. 

Antal kommunikationsinsatser relaterade till strategins mål 
Länsstyrelsen i Uppsala län har under året genomfört ett antal större och mindre 
kommunikationsinsatser som direkt eller indirekt kan bidra till livsmedelsstrategins mål.  



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2019 

92 

Länsstyrelsen har löpande arbetat med att det finns korrekt, lättförståelig och uppdaterad 
information på länsstyrelsens webbplats. 

Under året har länsstyrelsen arbetet med att skyndsamt återkoppla till sökande av 
jordbrukarstöd som har frågor och funderingar om sina ansökningar och beslut. Som metod 
för detta har länsstyrelsen arbetat med EVI (en väg in) och resursbrevlåda för jordbrukar-
stöd. 

Under 2019 har länsstyrelsen skickat ut fyra informationsbrev till sökande av jordbrukar-
stöd. Länsstyrelsen har också skickat ut tre digitala nyhetsbrev till cirka 1 800 
prenumeranter, med information om länets landsbygd och de aktiviteter som arrangerats 
under året. Dessutom har ett kursblad skickats ut via post till de cirka 2 500 företagare som 
var registrerade som mottagare av jordbrukarstöd.  

På Facebook-sidan Landsbygd Uppsala län har under året cirka ett till fyra inlägg gjorts per 
vecka. En betydande del av inläggen på sidan är marknadsföring av aktiviteter och 
kompetensutveckling för jordbruks- och trädgårdsföretag.  

Länsstyrelsen har under året haft regelbundna möten med LRF Mälardalen (Lantbrukarnas 
Riksförbund Mälardalen) och länsstyrelsen har deltagit på möten med LRF:s lokalområden 
för att öka kommunikationen och stärka förtroende mellan myndigheten och näringen. 

När den nationella strategin antogs fanns redan livsmedelsrelaterade mål framtagna för 
Uppsala län i den regionala utvecklingsstrategin. De målen siktar på att öka produktions-
värdet från jordbruks- och trädgårdssektorn och från den ekologiska livsmedels-
produktionen. För att bidra till målen togs Ät Uppsala län fram som är en handlingsplan för 
en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Handlingsplanens styrgrupp består 
av representanter från LRF Mälardalen, Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och 
Uppsala kommun. 

Handlingsplanens mål är att bidra till måluppfyllelsen i länets regionala utvecklingsstrategi 
för livsmedelsproduktionen i Uppsala län och att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. 
Genom att genomföra minst en till två aktiviteter inom olika tematiska områden närmar vi 
oss uppsatta mål samt inspirerar andra att ta initiativ inom utpekade områden. 

Inom ramen för Ät Uppsala län har länsstyrelsen bland annat deltagit vid Uppsala kommuns 
klimatvecka, Jälladagen och i nätverket Återvinnarna Upplandsbygd i syfte att främja en 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i länet och kommunicera den nationella 
livsmedelsstrategin och Ät Uppsala län.  

Indikatorer inom delområdet regler och villkor 
Insatser för lättnader i de administrativa processerna 
Under hösten 2019 genomförde länsstyrelsen handläggningsveckor. Syftet med 
handläggningsveckorna är att minska antalet öppna ärenden på myndigheten, vilket bidragit 
till en minskad ärendebalansen generellt. Handläggningsveckorna är en del av 
länsstyrelsens fokus på att minska handläggningstiderna på myndigheten.  

Under året har länsstyrelsen genomfört två ansökningsverkstäder för stöden i landsbygds-
programmet. Ett syfte med träffarna var att få in fler ansökningar om stöd i landsbygds-
programmet inom åtgärder där det finns en stor andel av budgeten kvar. Syftet var också att 
få in mer kompletta ansökningar, att kommunikationen med de stödsökande skulle 
förbättras och att ansökningsprocessen skulle upplevas enklare för den sökande genom 
information och svar på frågor om ansökning av både stöd och utbetalning. 
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Länsstyrelsen har erbjudit PPS (på-platsen-service) för att stödja de som har behov av hjälp 
med den digitaliserade ansökan om jordbrukarstöd. 

Handläggningstider för miljötillstånd, biotopskydd m.m. 
Under de senaste två åren har länsstyrelsen prioriterat samråd enligt 12 kapitlet 6 § 
miljöbalken vilket resulterat i kortare handläggningstider. 

Indikatorer inom delområde konsument och marknad 
Insatser för att skapa högre förtroende för svensk livsmedelsproduktion 
Inom djurskyddskontrollen gjordes under året 239 kontroller varav 90 var utan brister (38 
procent). Inom djurskyddstillsynen arbetar länsstyrelsen med att lämna ut en brukar-
undersökning efter varje planerad djurskyddskontroll på livsmedelsproducerande djur, för 
att inhämta synpunkter som kan utveckla verksamheten. 

Under 2019 har 165 arealkontroller genomförts i länet, som en del av dessa besök 
kontrolleras även andra, ej arealrelaterade stöd som är knutna till ansökan för samma gård. 
Vid dessa besök har även andra typer av kontroller än genomförts. 67 djurkontroller med 
unika besök på gårdar med stöd för nöt, får, get och gris har utförts. Länsstyrelsen har besök 
22 unika gårdar för växtskyddskontroller som kontrolleras för tvärvillkor under året.  

Dessutom har länsstyrelsen besökt 19 gårdar med ekologisk odling under 2019 och endast 
fyra av dem hade ett fel som ledde till avdrag på jordbrukarstöden. På grund av att 
beräkningarna för de flesta av kontrollerna 2019 inte är klara och att mycket ligger utanför 
systemen har länsstyrelsen ingen tydlig statistik för antalet kontroller utan anmärkning för 
2019. 

Indikatorer inom delområdet kunskap och innovation 
Insatser för att sprida information om ny kunskap och innovation 
Enheten för landsbygdsutveckling arrangerar kompetensutveckling, demonstrationer och 
rådgivningar inom många olika områden och inriktningar.  

Länsstyrelsen finansierar en demonstrationsodling av perenner (träd, buskar och örter) som 
kan användas till livsmedel genom landsbygdsprogrammet. Demonstrationsodlingen är ett 
samarbetade med lantbruksföretagare sedan 2018 där länsstyrelsen finansierar skötsel och 
kostnader i sammanband med utvidgning av odlingen. Under 2019 genomfördes fyra 
stycken fältdagar med inbjudna experter i demonstrationsodlingen. 

Inom Ät Uppsala län arrangerar länsstyrelsen aktiviteter för att bidra till en hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i länet. Den 7 maj arrangerade länsstyrelsen 
tillsammans med LRF och SLU Future Food ett seminarium med tema vatten, extremväder 
och klimatanpassning. Beslutsfattare, rådgivare, lantbrukare, forskare och studenter var 
målgrupper för dagen.  

Den 3 december 2019 arrangerade länsstyrelsen, i samarbete med LRF, en kväll om 
företagande och företagsutveckling med syfte att inspirera till nya affärsidéer och affärs-
utveckling. Kvällen var också startskottet för en affärsutbildning som kommer att 
arrangeras inom Ät Uppsala län med start våren 2020.  

Dessutom arrangerades Bonden i skolan i Jälla den 12–13 september inom Ät Uppsala län. 
2 000 elever och lärare var anmälda till eventet. Under besöket fick eleverna träffa bönder 
och djur under en vandring mellan bemannade stationer med praktiska övningar. Eleverna 
fick följa jordens och skogens kretslopp med plantering, skörd och förädling och även 
upptäcka matens väg från jord till bord. 
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Resultatbedömning  
Länsstyrelsen har under året arbetat med den nationella livsmedelsstrategin på flera nivåer. 
Allt ifrån arbetet med den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län till 
kompetensutvecklingsaktiviteter och ett övergripande arbete med handläggningstider och 
kommunikation. Utvecklingsarbetet har påbörjats och kommer att fortsätta och fördjupas 
under 2020.  

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att korta sina handläggningstider och att kommunicera 
effektivt och tydligt med sina sökande. Detta arbete kommer fortsätta under nästkommande 
år. 

Ät Uppsala län, med dess styrgrupp, har fortsatt att utveckla länets tvärsektoriella arbete för 
att främja en konkurrenskraftig livsmedelproduktion i länet. Detta genom att genomföra 
aktiviteter och uppmuntra organisationers initiativ.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.18 Bedöma måluppfyllelse för de 
operativa målen i kontrollplanen för livsmedelskedjan 

1.18. Länsstyrelserna ska redovisa en bedömning av måluppfyllelsen för de operativa målen i 
Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan som rör myndigheternas verksamhet inom 
livsmedels- och foderkontrollen, kontrollen av djurskydd, djurhälsa och smittskydd, animaliska 
biprodukter 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. 

Djurskyddskontroll 
Länsstyrelsen har under året fortsatt sitt arbete mot en resurseffektiv djurskyddskontroll 
med största möjliga djurskyddsnytta. Myndigheten har löpande under året utvecklat 
arbetssätt, handläggningsrutiner och samverkan med andra aktörer. I samband med att den 
nya djurskyddslagen trädde i kraft den 1 april gjorde myndigheten en fördjupad översyn. 
Länsstyrelsen har aktivt samverkat med bland annat andra länsstyrelser, Polismyndigheten, 
ambulans- och räddningstjänst och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) för att vidareutveckla 
och effektivisera ärendehandläggningen och samarbeten i frågor som rör djurskydd.  

I länsstyrelsens arbete med normalkontroller av livsmedelsproducerande djur har 
riskklassificeringssystemet SToRK använts. Kvoten mellan antalet normalkontroller och 
antalet anmälningskontroller har ökat från 0,86 år 2018 till 0,91 år 2019 och ligger strax 
under indikatorn 1,0. Målet att länsstyrelsen ska kontrollera minst tio procent av kontroll-
objekten med livsmedelsproducerande djur, eller att andelen ska öka med minst en 
procentenhet jämfört med föregående år, har inte nåtts. Andelen har minskat något och årets 
resultat är 4,9 procent.  

Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med registervård av djurskyddskontrollregistret för att 
säkerställa att rätt objekt tas ut i riskklassificeringssystemet. Vid normalkontrollerna har 
länsstyrelsen gjort en egen brukarundersökning vars resultat visat på att lantbrukarna har 
stort förtroende för länsstyrelsens arbetssätt, kompetens och bemötande. Målet inom 
område förprövning är att handläggningstiden understiger 56 dagar i minst 90 procent av 
ärendena. Länsstyrelsens resultat är att målet nås i 100 procent. 
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Andelen obefogade anmälningskontroller har ökat något till 31 procent. En noggrann 
översyn har gjorts över dessa kontroller. Översynen har gett lärdomar gällande vilka 
ärenden som inte bör prioriteras för kontroll men också visat på att en del av dessa 
kontroller likväl har inneburit en djurskyddsnytta då det funnits behov av information till 
djurhållaren om djurvälfärd samt om gällande lagar och föreskrifter.  

Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med att systematiskt använda informationsmaterial i 
samband med kontroller och andra kontakter med djurhållare. Länsstyrelsen lämnar också 
som regel en skriftlig sammanfattning till djurhållaren i samband med kontrollen. I de fall 
det är möjligt lämnas det kompletta resultatet på plats vilket har effektiviserat länsstyrelsens 
administrativa arbete.  

Resultatbedömning inom djurskyddskontroll 
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.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

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

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

Måluppfyllelse: Service 
Indikator: Förprövningsärenden handläggs inom 56 dagar från komplett ansökan. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

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

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen 
Länsstyrelsen har under året förstärkt de personella resurserna inom området foder- och 
livsmedelstillsyn i primärproduktionen. 

Under året har länsstyrelsen aktivt arbetat med ökad samverkan genom medverkan i en 
länsstyrelsegemensam samverkansgrupp inom området primärproduktion där fokus legat på 
genomförande av gemensamma kontroller, samsynsdiskussioner och riktade kontroll-
projekt. Länsstyrelsen har också genomfört kontroller vid anläggningar tillsammans med 
personal från Livsmedelsverket i syfte att skapa samsyn och underlag till Livsmedelsverkets 
arbete med vägledningar inom primärproduktionen. Genom att delta på kurser och 
konferenser har länsstyrelsen säkerställt att den interna kompetensen hålls uppdaterad.  

Länsstyrelsen har arbetat med kontroller inom området primärproduktion med utgångspunkt 
i den nationella kontrollplanen och de operativa målen. Under året har myndigheten gjort en 
riskklassificering för foder- och livsmedelskontroll med utgångspunkt i de centrala verkens 
vägledningar. En följd av detta har varit att länsstyrelsen i högre grad kunnat rikta 
kontrollen dit störst effekt kan uppnås. Det har givit förväntat resultat genom att 
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myndigheten har ställt fler krav på åtgärder till följd av bristande efterlevnad av livsmedels- 
och foderlagstiftningen än föregående år.  

Länsstyrelsen ökade antalet riskbaserade kontroller i primärproduktionen markant under 
året. Myndigheten har också gjort kontroller inom det nationellt samordnade operativt mål 
12, gällande mykotoxiner.  

För foderområdet finns två operativa mål i den nationella kontrollplanen. Gällande målet 
”Skapa förutsättningar för en god foderkontroll” har länsstyrelsen medverkat i en workshop 
anordnad av Sveriges veterinärmedicinska anstalt inom projektet MYKO-gård-risk med 
fokus på spannmålshantering på gård. Kopplat till målet ”Medvetna foderföretagare för god 
hantering av foder” har länsstyrelsen i samband med foderkontroller genomfört kontroller 
av läkemedelsanvändning på gårdar, inklusive en kontroll på en gård där lantbrukaren har 
tillstånd att själv blanda läkemedel i foder.  

Länsstyrelsen har också löpande under året gjort riktade insatser med registervård  av 
primärproducentregistret Primör. 

Samordning och revision av kommunal livsmedelskontroll 
Länsstyrelsen har under året genomfört en kommunrevision med inriktning på dricksvatten. 
Inriktningen valdes utifrån det operativa målet i nationella kontrollplanen Säkert 
dricksvatten. Revisionen är vid årets slut inte avslutad men länsstyrelsen konstaterade flera 
avvikelser som behöver åtgärdas. Revisionen gav ett bra tillfälle till dialog med ansvarig 
förvaltning och politiker rörande såväl resursfrågor som behovet av kompetens och 
samordning på olika sätt inom kommunen och med andra kommuner. En sammantagen 
bedömning är att kommunrevisionerna bidrar till en förbättrad och mer enhetlig 
livsmedelskontroll i länet. 

Länsstyrelsen har anordnat två länsmöten för livsmedelsinspektörer i samverkan med 
Miljösamverkan i Uppsala län, Livsmedelsverket och smittskyddsläkaren. Länsveterinären 
har också förmedlat information till kommunernas miljö- och hälsoskyddschefer vid två 
tillfällen. Miljösamverkan i Uppsala län har anordnat utbildning för livsmedelsinspektörer 
inom dricksvattenteknik samt i projektform tagit fram en gemensam provtagningsplan för 
länets kommuner inom livsmedelskontrollen. Länsstyrelsen har också medverkat i 
nationella nätverksgrupper inom dricksvattenområdet till exempel Livsmedelsverkets DOK-
grupp (dricksvatten offentlig kontroll) som bidrar till det nationella målet säkert 
dricksvatten. 

Djurhälsa och smittskydd 
Länsstyrelsen har arbetat med omvärldsbevakning inom smittskyddsområdet och övervakat 
resultaten av inkomna rapporter om anmälningspliktiga sjukdomar. Under året har ett antal 
zoonoser förekommit (sjukdomar som kan smitta både människa och djur) vilket krävt 
samordning och informationsinsatser. Aktuella zoonoser som hanterats har varit EHEC, 
salmonella, listeria, harpest och trikiner. Liksom föregående år har ett ovanligt stort antal 
katter smittats av salmonella. Vid zoonoser sker alltid samverkan med smittskyddsläkare 
och även i folkhälsofrågor generellt sker samverkan och informationsutbyte mellan flera 
myndigheter och aktörer. Inom ”one-health” berörs såväl smittrisker med smuggelhundar 
som antibiotikaresistens och klimatets påverkan på livsmedelsförsörjningen. Länsstyrelsen 
har deltagit vid one-health-seminarium kopplat till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och 
Uppsala universitet, och seminarium om smuggelhundar ordnat av SCAW (nationellt 
centrum för djurvälfärd). Länsstyrelsen har också medverkat vid en hästkunskapsdag 
finansierad av landsbygdsprogrammet samt informerat djurhållare om smittskydd. 
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Länsstyrelsen har uppdaterat rutinerna och förstärkt arbetet med den obligatoriska 
salmonellakontrollen av fjäderfä. Som en effekt av kontrollen har länsstyrelsen dessutom 
uppmärksammat en besättning som borde varit ansluten till salmonellakontrollen men som 
inte varit det. Detta är en allvarlig risk.  

För att förebygga och planera för hantering av utbrott av epizootiska sjukdomar och 
speciellt afrikansk svinpest har länsstyrelsen samverkat med centrala myndigheter och 
bevakat länsstyrelsernas medverkan i olika nationella nätverk inom området. Interna och 
externa informationsinsatser har genomförts och även kommuner har fått information via 
redan upprättade kanaler för beredskaps- och krisinformation. 

Myndigheten har även gjort förberedelser inför egna övningar inom epizootiområdet inför 
år 2020. En viktig del var att medverka vid en beredskapsövning som länsstyrelsen i 
Gävleborgs län anordnade gällande afrikansk svinpest. 

Animaliska biprodukter 
Inom området animaliska biprodukter har länsstyrelsen huvudsakligen gjort rådgivnings-
insatser gentemot allmänhet och företag samt internt på länsstyrelsen i samband med frågor 
som uppstått vid andra enheters handläggning. Av smittskyddsskäl, med fokus på att 
förebygga afrikansk svinpest, har insatser gjorts genom kontakter med kommunernas 
miljöförvaltningar för att påminna kommunerna om deras ansvar vad gäller framför allt 
matavfall. En kontroll har genomförts på den omlastningsplats för animaliska biprodukter 
som finns i länet. Kontrollen visade på bristande skötsel av omlastningsplatsen. 

Veterinärmedicinska preparat och restsubstanser samt 
djurhälsopersonal 
Länsstyrelsen har genomfört informationsinsatser, främst individuellt till veterinärer i 
samband med tillsyn samt vid inträffade fall av antibiotikaresistenta bakterier. Myndigheten 
har även deltagit vid Antibiotikaforum 2019 samt gjort en informationsinsats på den 
nationella dagen mot antibiotikaresistens, där många myndigheter i Sverige gemensamt 
sprider information. 

Länsstyrelsen har under året kontrollerat läkemedelsanvändning hos veterinärer och 
djurhållare. Kontrollen har fokuserat på djurhållare som efter särskild förskrivning av 
veterinär själva får behandla sina djur med vissa läkemedel, inklusive antibiotika. 
Länsstyrelsen har ökat kontrollfrekvensen betydligt från tidigare år, från enstaka till ett 
tiotal kontroller. Inga allvarliga avvikelser har upptäckts och läkemedelsanvändningen 
kopplad till dessa djurhållare och veterinärer ser ut att fungera väl. Tillsynen av veterinärer 
och annan djurhälsopersonal följer den långsiktiga planen som är i enlighet med Jordbruks-
verkets vägledning. Länsstyrelsen använder Jordbruksverkets prioritering och risk-
bedömning som stöd vid kontrolluttag men kommer inte upp till de rekommenderade 
kontrollfrekvenserna från verkets vägledning. Enligt länsstyrelsens underlag finns det cirka 
130 veterinärer i länet som behandlar livsmedelsproducerande djur. 

Länsstyrelsen har deltagit i det länsstyrelsegemensamma kontrollprojektet rörande hästpass.  

Vid de fyra tillfällen då förekomst av antibiotikaresistenta bakterier anmälts till 
länsstyrelsen har informations- och samordningsinsatser för att begränsa spridning vidtagits 
gentemot djurhållare och inblandade veterinärer. 

Resultatbedömning 
Den samlade bedömningen är att länsstyrelsens arbete är gott vad gäller att uppnå målen i 
den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan. Bedömningen är att det samordnande 
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arbetet inom livsmedelsområdet och revisionerna fungerar väl. Länsstyrelsen utför en lång 
rad samordnande aktiviteter inom smittskyddsområdet men behöver stärka sin förmåga att 
hantera utbrott av epizootiska sjukdomar främst genom konkreta övningsaktiviteter för 
inblandade parter.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.22 Ersättning för skada på fisk och 
fiskeredskap 

1.22. Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för ersättning 
för skada på fisk och fiskeredskap av respektive länsstyrelse till Havs- och vattenmyndigheten, 
enligt 11 d § viltskadeförordningen (2001:724), lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska 
unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska 
unionens statsstödsregler. 

Länsstyrelsen tilldelades 500 000 kronor i bidrag för skador orsakade av säl. Länsstyrelsen 
rekvirerade hela beloppet och samtliga medel har betalats ut. Medlen fördelades på 13 
registrerade yrkesfiskare längs kusten och storleken på ersättningen varierade mellan 
14 400–96 600 kronor och baserades på värdet av yrkesfiskarnas bruttoinfiskning. 

Resultatbedömning 
Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.23 Stöd för att förebygga skada av vilt 
och ersättning för skada på vilt 

1.23. Länsstyrelserna ska redovisa uppgifter om det stöd som varje år lämnas för att 
förebygga skada av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än renar, fisk och 
fiskeredskap, till Naturvårdsverket för myndighetens årliga rapportering av statligt stöd till 
Europeiska kommissionen enligt lagen 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) om statligt 
stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador. 

Bidrag och ersättningar som betalts ut från viltskademedel redovisas separat till Naturvårds-
verket. Sammanfattningsvis har länsstyrelsen betalat ut tre bidrag och fem ersättningar för 
skador på tamdjur samt åtta bidrag och sex ersättningar för skada på gröda. Bidrag och 
ersättningar för skada på gröda är fortsatt betydligt större än för tamdjur. Bidragen och 
ersättningarna bedöms ha en konfliktdämpande effekt. 

Gällande stöd av mindre betydelse enligt förordning 2017:1254 har länsstyrelsen utbetalt en 
ersättning för kadaverhantering mot uppvisade av kvitto samt ett bidrag till röjning under 
rovdjursavvisande stängsel efter dokumentation på röjning. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen bedömer att avsedd effekt uppnåtts med bidragen och ersättningarna och att 
kraven för bidragen uppfyllts på ett utmärkt sätt.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 
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Återrapporteringskrav 1.24 Verka för att behovet av bostäder 
tillgodoses 

1.24. Länsstyrelserna ska redovisa hur de har verkat för att behovet av bostäder tillgodoses, 
vad det strategiska arbetet bidragit till och vilka utmaningar som finns. Länsstyrelserna ska 
även fortsatt verka för att behovet av bostäder tillgodoses enligt förordningen med 
länsstyrelseinstruktion. 

Uppdraget redovisas i avsnitt 9 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 5 §.  

Resultatbedömning 
Resultatet redovisas i avsnitt 9 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 5 §. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Uppdrag 3.30 Medverka i att säkerställa nationell uppföljning av 
det regionala tillväxtarbetet 

3.30. Länsstyrelserna ska medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa nationell 
uppföljning av det regionala tillväxtarbetet och följa upp användningen av medel från anslaget 
1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. 

Länsstyrelsen har beskrivit arbetet med anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt i avsnitt 1.13 (Samverkan och finansiering inom 
regionalt tillväxtarbete) under återrapporteringen till Näringsdepartementet. Se även avsnitt 
5 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §, samt avsnitt 1.14 under 
återrapporteringen till Näringsdepartementet. Där beskriver länsstyrelsen även andra 
projekt, insatser och aktiviteter som stärker och säkerställer det regionala tillväxtarbetet. 
Länsstyrelsen använder Nyps 2020 och lämnar bemyndiganderedovisningar löpande till 
Tillväxtverket. 

Resultatbedömning 
Resultatet bedöms och motiveras i avsnitt 1.13 (Samverkan och finansiering inom regionalt 
tillväxtarbete) under återrapporteringen till Näringsdepartementet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Uppdrag 3.34 Fortsätta förenklingsarbetet för företag 
3.34. Länsstyrelserna ska fortsätta sitt förenklingsarbete som syftar till att det ska bli enklare 
att starta och driva företag. Länsstyrelserna ska fokusera på åtgärder som underlättar för 
företagen att göra rätt. 

Den målgruppsanpassning av länsstyrelsernas gemensamma webbplats som infördes 2018 
fungerade tyvärr inte som planerat. Flera besökare hade svårt att veta vilken av 
målgrupperna de tillhörde och blev förvirrade av de många sidorna. Därför justerades 
strukturen nationellt under 2019, så att det numera bara finns en sida om varje ämne. Det 
har nu blivit lättare att hålla nationell och regional information uppdaterad på webbplatsen. 
I samband med övergången till den nya strukturen gjorde länsstyrelsen också en extra 
granskning av allt vårt regionala innehåll. Länsstyrelsen bedömer att besökarna nu har 
lättare att hitta rätt information och att de får bättre vägledning via webbplatsen så att de 
inte behöver kontakta oss via telefon lika ofta. 
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Under året har länsstyrelsen genomgående haft stort fokus på ärendehandläggning och 
förbättrade handläggningstider, bland annat genom de årliga handläggningsveckorna och att 
högsta ledningen följer upp handläggningstiderna regelbundet. Handläggningsveckorna 
syftar till att ge medarbetarna bättre förutsättningar för handläggarna att samordnat och mer 
koncentrerat arbeta med ärendehandläggning. Länsstyrelsen arbetar med att systematiskt 
arbeta med ärendebalanser och handläggningstider, vilket resulterat i att Länsstyrelsen i 
Uppsala län har förbättrat sin handläggningstid väsentligt och ligger topp tre vid en 
jämförelse med övriga län. Två veckors fokus på handläggning av ärenden gav resultatet att 
ärendebalansen minskade från 1 929 till 1 831 ärenden.  

Länsstyrelsen har exempelvis under 2019 arbetat med att förstärka flera av de insatser som 
genomfördes 2018. Exempelvis har länsstyrelsen nu helt digitaliserat ansökan om regionala 
tillväxtmedel, genom att integrera ansökningsförfarandet och projektuppföljningen med 
Tillväxtverkets system Nyps2020. Detta medför att handläggningen går snabbare och blir 
mer transparent och rättssäker. 

I november arrangerade länsstyrelsen och Högskolan i Skövde en workshop på temat Om 
betalsystemet kraschar, inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. Tillsammans resonerade aktörerna kring hur samhället 
kan agera vid långvariga störningar i betalsystemen. Detta har stärkt myndighetens arbete 
med service till företagare då vi fått en ökad förståelse för hur företag och samhällsaktörer 
kan agera om till exempel kortbetalningar inte längre är möjligt. Mer information finns i 
avsnitt 10 (lantbruk och landsbygd) under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §. 

Handlingsplanen Ät Uppsala län har fem teman varav ett handlar om att förenkla för 
företag. Målet med handlingsplanen är att bidra till måluppfyllelsen i den nationella 
livsmedelsstrategin, länets regionala utvecklingsstrategi och Agenda 2030. En till två 
konkreta aktiviteter genomfördes inom varje tematiskt område. En kväll om företagande 
och företagsutveckling arrangerades utanför Uppsala av Länsstyrelsen i Uppsala län och 
LRF Mälardalen. Under kvällen, som gick under namnet Att brygga företag, berättade två 
livsmedelsföretagare som båda tillverkar och säljer egen öl om sina företagsresor från idé 
till etablerade företag. Kvällen bidrog till att lansera en affärsutbildning för livsmedels-
producenter, som LRF håller i under 2020, samt till att uppfylla delmålen i handlingsplanen 
Ät Uppsala län som berör hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. 

Resultatbedömning 
Då länsstyrelsen kontinuerligt arbetat med förenkling för företag på olika sätt bedömer vi 
resultatet som gott. För att nå ett utmärkt resultat behöver länsstyrelsen arbeta mer proaktivt 
med frågor kring förenkling för företag, gärna i nära samverkan med de aktörer som söker 
medel från länsstyrelsen eller som myndigheten samverkar med i övrigt. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Uppdrag 3.35 Bistå Sveriges kommuner och landsting i 
genomförandet av en ökad digital förvaltning för företag 

3.35. Länsstyrelserna ska, utifrån sitt tillsynsansvar avseende kommunal kontroll och 
handläggningen av vissa ärendetyper och myndighetsområden kopplade till bl.a. 
alkohollagstiftningen och livsmedelskontrollen, bistå vid genomförandet av regeringens 
överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (N2017/04297/FF). 
Överenskommelsen omfattar tillstånd som krävs för restaurang- och 
besöksnäringsverksamhet, och syftar till att underlätta för företagande genom en ökad digital 
förvaltning. 
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Länsstyrelserna har bistått i framtagandet av lösningar till den digitala plattformen 
verksamt.se, bland annat i Jordbruksverkets uppdrag om Digitala tjänster i livsmedels-
kedjan, som bedrivs i samverkan med Tillväxtverket och Livsmedelsverket. En tjänst för 
vattenbruk har tagits fram där länsstyrelserna har bidragit med kunskaper vad gäller 
miljöprövning av framförallt fiskodlingar. Genom kunskapsutbyte och workshops har 
digitala tjänster och en checklista till en samtjänst för vattenbruk utarbetats. Tjänsten 
erbjuder, efter ifylld information av brukaren, svar på vilka olika tillstånd och uppgifter som 
krävs för den tilltänkta verksamheten. I detta arbete har länsstyrelsernas gemensamma IT-
organisation fungerat som en kanal in till länsstyrelserna och den digitala förvaltningen. En 
fullt ut digital ärendehantering gör det lättare för företag att göra rätt från början, att få en 
snabbare ärendehantering och att lättare få besked om ärendestatus. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelserna har bidragit till att utveckla digitala tjänster genom att bistå vid 
genomförandet av ovanstående överenskommelse. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Socialdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
Socialdepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.27 Arbetet med länsstrategier för 
jämställdhetsintegrering 

1.27. Länsstyrelserna ska med utgångspunkt i uppdraget om länsstrategier för 
jämställdhetsintegrering (S2016/07873/JÄM), redovisa hur de arbetar med genomförandet av 
dessa. Redovisningen ska innefatta beskrivningar av förankringsarbetet såväl internt som 
regionalt och en analys av hur strategierna bidrar till länsstyrelsernas arbete med andra 
strategier, uppgifter och uppdrag som har bäring på de jämställdhetspolitiska målen. 
Länsstyrelserna ska också göra en bedömning av hur arbetet med strategierna främjar 
jämställdhetsintegrering i länet och bidrar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen på 
länsnivå. 

Länsstyrelsen i Uppsala har valt att dela upp rapporteringen av arbetet med länsstrategier 
för jämställdhetsintegrering (S2016/07873/JÄM) så att det interna arbetet beskrivs i avsnitt 
1 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 5 §, och det regionala arbetet beskrivs 
i avsnitt 13 under återrapporteringen av länsstyrelseinstruktion 3 §. 

Detta avsnitt ger en samlad bedömning av arbetet med de två strategierna.  

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens bedömning är att arbetet med framtagandet och genomförandet av Regional 
strategi för jämställdhet 2018–2020 samt Intern strategi för jämställdhet (Länsstyrelsen i 
Uppsala län 2018–2020), främjar uppfyllandet av de jämställdhetspolitiska målen i länet. 
Externt har strategin bidragit till att styra arbetet med jämställdhet mot de identifierade 
ojämställdhetsproblemen. Specifikt har arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor 
varit framgångsrikt. När det gäller de övriga delmålen och jämställdhetsintegrering i stort 
finns ett behov av att i högre grad implementera arbetet i flera kommuner och myndigheter. 
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Arbetet under 2019 visar på vikten av samarbete med andra tvärsektoriella områden så som 
mänskliga rättigheter och Agenda 2030.  

Den interna strategin har med gott resultat lett till att öka integreringen av jämställdhet i 
verksamhetsplanering och uppföljning och följaktligen då även uppfyllelsen av de 
jämställdhetspolitiska målen.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Tabeller enligt bilaga 2 till regleringsbrev 
Nedanstående tabeller redovisas i enlighet med bilaga 2 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 
år 2019: Mallar för redovisning av statistik. 

Tabell 1.1: Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor  
Länsfakta  2019 2018 2017 
Antal personer som varit föremål för tillsyn över djurhälsopersonal 8 8 9 
Årsarbetskrafter inom området djurskydd 4,6 5,1 5,3 
Årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll 0,7 0,4 0,5 
varav Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av livsmedel i 
primärproduktionen 

0,3 0,0 0,2 

Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av foder i primärproduktionen 0,1 0,1 0,0 
Antalet genomförda kontroller av insamling och transport av animaliska 
biprodukter 

1 0 0 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World, ärendehanteringssystemet Platina, 
Djurskyddskontrollregister 

Kommentar till Tabell 1.1 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor  
Kontroller av djurhälsopersonal ligger i nivå med tidigare år. Minskningen av antalet 
årsarbetskrafter inom djurskyddsområdet beror på vakanser under årets början till följd av 
det oklara läget kring statsbudgeten. Livsmedelskontrollen har förstärkts sedan tidigare år 
och kontrollen av foder ligger kvar i nivå med tidigare. I länet finns en omlastningsplats för 
animaliska biprodukter som har kontrollerats under året. 

Tabell 1.2: Fiske 
Länsfakta  2019 2018 2017 
Antal fiskevårdsområden 24(21) 24(21) 24(21) 
Antal fiskelicenser 20 20 20 
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 
fiskevatten för allmänheten och länsstyrelsen har informerat kommuner och organisationer 
om möjligheten att bilda fiskevårdsområdesföreningar. 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.  
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Tabell 4.1: Kulturmiljö 
Länsfakta kulturmiljö 2019 2018 2017 
Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina) 20 370 20 212 20 018 
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 

Kulturreservat, antal 2 2 2 
Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%) 100 100 100 

Källa: Fornlämningar: Kulturmiljöregistret (Riksantikvarieämbetet), Byggnadsminnen: Länsstyrelsens förteckning över 
länets byggnadsminnen, Kyrkobyggnader: Länsstyrelsens förteckning över länets kyrkobyggnader, 
Riksintresseområden: Länsstyrelsens GIS-skikt, Riksintressen kulturmiljövård, Kulturreservat: Länsstyrelsens GIS-skikt, 
Kulturreservat, Kulturmiljöprogram: Miljömålsportalen, indikator ”Planering kulturmiljö” 

Kommentar till Tabell 4.1: Kulturmiljö 
Antalet registrerade fornlämningar inom länet fortsätter att öka som följd av genomförda 
arkeologiska inventeringar, utredningar och förundersökningar i samband med 
exploateringar. 

Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 
Utbetalade bidrag för kulturmiljö, summa (tkr) 2019 2018 2017 
Bidrag, vilka länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut 13 344 2 097 2 7091) 
Bidrag, vilka länsstyrelsen har fattat beslut om, men där 
Riksantikvarieämbetet har gjort utbetalningen 

0 8 597  6 702 

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. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World, Riksantikvarieämbetets handläggarsystem KÄLLA, 
Länsstyrelsernas handläggarsystem ASK 

Kommentar till Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 
Från och med år 2019 ansvarar länsstyrelsen för alla utbetalningar, vilket förklarar 
skillnaderna i de olika posterna från föregående år. Samtliga av Riksantikvarieämbetet 
fördelade medel har inte betalats ut till bidragsmottagarna av länsstyrelsen under året. 

Den sammantagna ökningen i utbetalningen av bidragsmedel jämfört med tidigare år beror 
på att särskilt tilldelade medel för arkeologisk undersökning av båtgravar vid prästgården i 
Gamla Uppsala utbetalats. 

Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter 
Folkhälsa  
Kostnader och årsarbetskrafter för folkhälsa Kostnader (tkr) Årsarbetskrafter 
Totala kostnader (exkl. OH)1) 2 643 2,4 

1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11). Tabellen ska innehålla verksamhetskostnader enligt 
resultaträkningen. Uppgifter i tabellen ska endast redovisas för senaste räkenskapsåret. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 
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Tabell 6.1: Jämställdhet  
Kostnader/intäkter för område Jämställdhet 2019 2018 2017 
Verksamhetskostnader inkl. OH1) (tkr)  5 002 3 352 2 926 
  varav ramanslag 5:1, netto (tkr) 1 489 843 855 

  varav övrig finansiering (tkr) 3 513 2 509 2 071 

Andel av länsstyrelsens totala verksamhetskostnader (%) 2,44 1,66 1,76 

Verksamhetsintäkter 2 927 1 974 1 506 
1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11).  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 6.1: Jämställdhet  
Länsstyrelsen har under våren 2019 anställt en extra person för att genomföra 
regleringsbrevsuppdragen S2017/07420/JÄM och A2019/01278/JÄM. Genom detta ökar 
länsstyrelsen möjligheten att implementera arbetet inom den regionala strategins delområde 
om mäns våld mot kvinnor. 

Annat beslut från regeringen 
Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer i dess arbete 
(M2017/03235/Mm), 2017-12-18 

Myndigheterna ska bistå rådet i arbetet med att samverka och med att identifiera effektiva 
samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer. Arbetet ska ske inom 
ramen för myndigheternas verksamhetsområden och befintliga anslag. 

Myndigheterna ska bilda ett nätverk där experter från myndigheterna ingår samt där även en 
expert som representant för länsstyrelsen och en expert som representant för kommuner som 
utses av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) ska kunna ingå. Nätverket ska med sin 
sakkunskap stödja rådet i arbetet med underlag och konsekvensbedömningar. 

Respektive myndighet ska senast 1 februari varje år ta fram en åtgärdslista med 
konsekvensbeskrivna åtgärder som publiceras på respektive myndighets webbplats. Listan 
ska omfatta åtgärder som respektive myndighet har genomfört och avser att genomföra. 
Åtgärderna ska vara uppföljningsbara och rymmas inom myndigheternas 
verksamhetsområden. Åtgärderna ska genomföras integrerat i de berörda myndigheternas 
ordinarie processer och ska förhålla sig till andra relevanta åtgärder och program. 

Myndigheterna ska i sina årsredovisningar redogöra för hur arbetet fortlöper. 

Regeringen inrättade i december 2017 Råd för hållbara städer som ska verka för att 
genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Rådets uppdrag är att stärka 
kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer. Länsstyrelserna ingår 
som en av 13 medlemmar i rådet. 

Rådet för hållbara städer ska årligen redovisa en gemensam åtgärdslista av genomförda och 
planerade åtgärder, som främjar en hållbar stadsutveckling och som myndigheterna avser 
utföra i samverkan. Rådet ska även redovisa förslag till regeringen på strategiskt viktiga 
frågor som helt eller delvis ligger utanför rådets ansvarsområde samt lämna förslag på 
eventuella frågor som behöver utredas. Den 1 mars 2019 lämnade rådet en åtgärdslista och 
redovisade 2018 års arbete i en rapport till regeringskansliet.  
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Under 2019 har bland annat ett strategiskt dokument med övergripande mål och strategier 
för arbetet 2019–2022 tagits fram, ett nytt kansli har inrättats vid Boverket, rådets webb-
plats hallbarstad.se har flyttats över från ArkDes till Boverket och arbete har påbörjats med 
att vidareutveckla webbplatsen. Rådet har även arrangerat ett seminarium under Almedalen 
i juni 2019. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelserna har bidragit till att synkronisera rådets arbete med det arbete som bedrivs i 
Miljömålsrådet. Vidare har länsstyrelserna i rådets arbete poängterat vikten av att få en 
samlad och tydlig stat gentemot kommunerna och att det är viktigt att Agenda 2030, i 
synnerhet mål 11, står i fokus för rådets arbete. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (M2015/213 och 214/Mm), 
2014-12-18 

Myndigheterna ska i sina respektive årsredovisningar redogöra för hur arbetet fortlöper med 
de åtgärder som myndigheten meddelat att de ska genomföra i de åtgärdslistor som tas fram 
inom ramen för uppdraget. 

Samtliga länsstyrelser har i uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Länsstyrelsernas medverkan i 
rådets arbete under 2019 redovisas här nedan. 

Länsstyrelserna ingår tillsammans med 17 nationella myndigheter i Miljömålsrådet, som 
regeringen inrättat och vars nuvarande uppdrag gäller fram till maj 2022. Landshövdingen i 
Uppsala län är ordförande för rådet och företräder länsstyrelserna. Länsstyrelsernas 
beredningsgrupp består av länsrådet i Gävleborg, som också är adjungerad i rådet, 
ordföranden för chefsnätverket för miljö och verksamhetsledaren för RUS (miljömåls-
arbetets samverkansorgan). 

År 2019 var fjärde året som Miljömålsrådet fastställde en åtgärdslista. Länsstyrelserna har 
medverkat i 31 av totalt 42 samverkansåtgärder, varav länsstyrelserna varit ansvariga för två 
åtgärder. Arbetets omfattning har varierat stort mellan åtgärderna. Länsstyrelsernas 
medverkan har förankrats med berörda länsrådsgrupper och chefsnätverk. Dialog har även 
förts med alla länsstyrelser och landshövdingekretsen. För varje samverkansåtgärd har 
länsstyrelserna en kontaktperson från främst berörd verksamhet. Därtill deltar i flera fall 
ytterligare verksamheter. 

Under 2019 har en nystart skett i Miljömålsrådet, som innebär att huvuddelen av arbetet 
2020–2022 kommer att ske inom sju programområden. Länsstyrelserna kommer medverka i 
samtliga programområden och särskilt prioritera två: ramverk för nationell planering och 
grön infrastruktur. Under hösten har programförklaringar och arbetsplaner för program-
områdena tagits fram och förankrats. 

Medverkan i Miljömålsrådets samverkansåtgärder 2019 
Nedan redovisas de samverkansåtgärder där länsstyrelserna medverkat. Redovisningen 
bygger på inrapportering från länsstyrelsernas kontaktpersoner. Mer redovisning finns i 
ansvarig myndighets årsredovisning och Miljömålsrådets egen redovisning till regeringen. 
Flera av dessa åtgärder kommer att fortsätta 2020. 
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Hållbar tillväxt och konsumtion 
Miljökrav vid upphandling för efterbehandling av förorenade områden 
(Naturvårdsverket, start 2017): I den nu avslutade åtgärden har miljökrav och rutiner vid 
finansiering och upphandling av statliga efterbehandlingsåtgärder utarbetats. 
Länsstyrelserna har deltagit genom Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Skapa stabila strukturer och hjälpmedel för kommunernas arbete med hållbara 
livsstilar (Naturvårdsverket, start 2018): En förstudie om lösningar som hjälper 
kommunerna att stimulera invånarna att leva hållbart har tagits fram. Länsstyrelserna har 
deltagit genom länsstyrelserna i Skåne och Dalarnas län/RUS. Ett flertal möten har hållits 
och även en workshop med utvalda kommuner. En slutrapport har förankrats bland 
medverkande myndigheter. Där finns en handfull förslag på fortsatt arbete, varav ett handlar 
om riktad information till nyanlända, ett uppdrag som kommer att omhändertas av 
länsstyrelserna. Ett större myndighetsdrivet beteendepåverkansprojekt har också utretts, 
men detta är inget som föreslås tas vidare i nuläget. 

Samverkan för en innovativ och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 
(Upphandlingsmyndigheten, start 2019): Länsstyrelserna genom Kronobergs län har deltagit 
i åtgärden. Ett seminarium har anordnats om den nationella upphandlingsstrategin. 
Länsstyrelserna har fortsatt bidra i kriterieframtagning för olika inköpsområden. Åtgärden 
övergår nu i Miljömålsrådets nya programområde Staten går före. 

Hållbar konsumtion och produktion för en cirkulär ekonomi (Tillväxtverket, start 
2019): Åtgärden var tänkt som en fortsättning på en tidigare åtgärd, som avsåg att öka 
kunskapen om cirkulära affärsmodeller. En kartläggning av vad medverkande myndigheter 
gör har påbörjats och fortsatt arbete inkluderas i Miljömålsrådets nya programområde för 
konsumtion. 

Energi/bioenergi 
Hållbar vindkraftsutbyggnad (Energimyndigheten och Naturvårdsverket, start 2018): 
Åtgärden syftar till att ta fram en strategi för hållbar utbyggnad av vindkraft. En grupp 
bestående av representanter från relevanta sakområden på länsstyrelserna har under året 
bistått i arbetet. Utöver att förmedla kunskap från de olika verksamheterna ur ett regionalt 
perspektiv har länsstyrelserna även fört tillbaka information för förankring av strategin i 
respektive sakområdesnätverk. Arbetet, som fortsätter 2020, har samordnats av 
Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS). 

Giftfri miljö 
Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser – för ökad samverkan, kunskap 
och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment (Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, start 2019): Åtgärden är baserad på fem färdplaner med förslag på 
åtgärder som behövs för att få renare havs- och sjöbottnar. Arbetsgrupper har utsetts för de 
olika färdplanerna. Delar av färdplanerna är inkluderade i ett omfattande regeringsuppdrag. 
En arbetsgrupp för länsstyrelsens arbete i regeringsuppdraget har bildats, bestående av 
representanter från länsstyrelserna i Västerbottens, Västernorrlands, Dalarnas, Västra 
Götalands och Skåne län. Arbetet har presenterats på nationella och internationella 
konferenser. En workshop med forskningsfokus har också anordnats och åtgärden har 
bidragit med underlag till Formas. Internationella samarbetspartners har kartlagts och det 
pågår en insamling av studier för att ta till vara erfarenheter från utförda efterbehandlingar. 

Grön infrastruktur och landskap 
Regional landskapsanalys (test av) (Trafikverket, start 2016): Ingående myndigheter har 
undersökt nyttor med kunskapsunderlag om landskapet och ett verktyg för att planera 
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hållbart har tagits fram. Länsstyrelserna i Västmanlands, Skåne och Kronobergs län har 
deltagit. Åtgärden har nu avslutats. 

Skyddsavstånd och zoner: minskad komplexitet och ökad miljönytta (Jordbruksverket, 
start 2017): Åtgärden har syftat till att skapa samordnade krav kring skyddszoner intill 
vattendrag i framför allt odlingslandskapet. Länsstyrelserna har medverkat genom 
Länsstyrelsen Skåne. Åtgärden är nu klar. 

Klassning av isälvsavlagringar som värdefulla natur- eller kulturmiljöer (Sveriges 
geologiska undersökning, SGU, start 2017): I åtgärden har kriterier tagits fram som testats 
vid prioriteringar och avvägningar mellan olika intressen. Länsstyrelserna har medverkat 
genom Länsstyrelsen i Jönköpings län/RUS. Länsstyrelserna har inte involverats under 
2019 och åtgärden avslutas nu. 

Utveckla ett mer inkluderande arbetssätt för samlad dialog mellan mindre 
intresseorganisationer och nationella myndigheter kopplat till miljömålen 
(Skogsstyrelsen, start 2017): Länsstyrelserna representeras av Länsstyrelsen i Jönköpings 
län. Åtgärden har aldrig påbörjats och Skogsstyrelsen har nu meddelat att den inte kommer 
genomföras. 

Kommunikation om ekosystemtjänster genom etablerat nätverk för ekosystemtjänster 
(Naturvårdsverket, start 2018): Länsstyrelserna har, samordnat av Länsstyrelsen Skåne, 
medverkat i möten som anordnats samt förmedlat information. Åtgärden avförs nu från 
Miljömålsrådet. 

Analys av skötselbehov som en del i arbetet med en strategi för naturvårdande skötsel 
i skogen (Skogsstyrelsen, start 2018): Syftar till att genom myndighetssamarbete öka 
omfattningen av naturvårdande skötsel. Länsstyrelserna medverkar genom Länsstyrelsen i 
Jämtlands län men har ännu inte involverats. Kontakt har nu tagits och länsstyrelserna 
kommer delta framöver. 

Samverkan om Geodata Skog – uppdatering och utveckling av skogliga grunddata 
med hjälp av laserskanning (Skogsstyrelsen, start 2018): Resultaten av ny laserskanning 
har presenterats för medverkande myndigheter, där länsstyrelserna representeras av 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Förbättringsbehov har också framförts för att stödja behov 
av grunddata för vidare analyser. Länsstyrelserna har fått testdata att ladda ned för mark-
fuktighet baserat på den nya laserskanningen, men ännu finns inga heltäckande produkter 
att använda till större analyser. Den nya laserskanningen av landet förväntas vara klar om 
cirka fem år. Arbetet medför ökad förståelse mellan myndigheter och aktörer. Resultaten 
kommer vara till nytta för många typer av analyser inom grön infrastruktur med mera. 

Samarbete kring utveckling av kartläggning av skogslandskapets nyckelbiotoper 
(Skogsstyrelsen, start 2018): På grund av att den nationella nyckelbiotopsinventeringen 
avbrutits under 2018 fick arbetet i samverkansåtgärden en annan inriktning och i slutet av 
2019 lades gruppen ner. Under året har flera möten hållits och arbete skett med utredningen 
Registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan, rapporten Utvärdering av 
utvecklad metod för nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige och Handledning för 
naturvärdesbedömning i boreal skog. Kunskap om nyckelbiotoper behövs för alla som 
arbetar med skogsfrågor. Länsstyrelsernas medverkan har samordnats av Länsstyrelsen i 
Kronobergs län. 

Brukningsvärd jordbruksmark – för vem, till vad och när? – Ny modell för värdering 
av jordbruksmark (Jordbruksverket, start 2019): I takt med att olika markanvändnings-
frågor fått ökat fokus har frågorna kring jordbruksmarkens ianspråktagande också fått det, 
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både hos kommuner och länsstyrelser. Under året har ett antal möten hållits där det 
diskuterats hur en ny modell kan utformas, ett arbete som fortsätter under 2020. En viktig 
del i arbetet är att förstå att värderingsfrågan har en tydlig rumslig och tidsmässig kontext 
som behöver inkluderas. I början av 2020 ordnades ett onlinemöte om åtgärden för alla 
länsstyrelser där över 70 personer deltog. Länsstyrelserna har medverkat genom 
länsstyrelserna i Skåne och Västra Götalands län. 

Samverkan i samhällsplaneringen (länsstyrelserna, start 2019): Åtgärden samordnas av 
länsstyrelserna (Stockholm, Skåne, Dalarna/RUS med flera) och åtta nationella myndigheter 
medverkar. Åtgärden handlar om att se hur statliga myndigheter kan samarbeta och 
samordna sig bättre i arbetet med planeringsunderlag och tillhandahållande av dessa, i syfte 
att dessa i högre grad ska göra att miljömålen vägs in i kommunal och regional planering. 
För länsstyrelsernas del har arbetet också varit till nytta för utvecklingen av det digitala 
verktyget Planeringskatalogen. Under året har två heldagsworkshopar anordnats. Vid dessa 
har medverkande myndigheter först redovisat en hemläxa och därefter har diskuterats hur 
arbetet kan utvecklas. En slutrapport tas fram under våren 2020. 

Ekosystemtjänster i fysisk planering (länsstyrelserna, start 2019): Länsstyrelsen Skåne 
har i samverkan med Naturvårdsverket anordnat fem workshopar och två webbinarier om 
ekosystemtjänster, grön infrastruktur och planprocessen utifrån guiden Ekosystemtjänster i 
planprocessen, etappmålen om ekosystemtjänster samt uppdraget om regionala handlings-
planer för grön infrastruktur. Mötena har resulterat i en kartläggning av vilka hinder och 
möjligheter som finns för att integrera ekosystemtjänsterna och grön infrastruktur i 
planarbetet på länsstyrelserna. De iakttagelser och erfarenheter som gjorts utgör en bra 
grund till fortsatt utveckling av arbetet under 2020. Mötena har också bidragit till att 
överbrygga klyftan mellan olika verksamheter på länsstyrelserna. På mötena deltog cirka 
100 handläggare och chefer från 18 länsstyrelser. 

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga lantbruksföretag 
(Naturvårdsverket, start 2019): Datainsamling (kartskikt och andra dataunderlag) och 
analysarbete har påbörjats. Dialog har skett med länsstyrelsernas samordnare för ängs- och 
betesmarker samt IT- och GIS-samordnare. Länsstyrelsemedverkan i projektgruppen ska nu 
tillsättas. 

Miljökompensation (Trafikverket, start 2019): Grundtanken i åtgärden är att exempel på 
naturvårdsavtal som tas fram i åtgärden ska möjliggöra markåtkomst för miljökompensation 
inom infrastruktursatsningar, vilket indirekt ger deltagande myndigheter enklare medel till 
samarbete vilket gagnar miljöarbetet. Ett heldagsseminarium har hållits och flera 
länsstyrelsechefer runtom i landet deltog. Dagen bidrog till samverkan och kontakt-
skapande. Eftersom åtgärden kommer att fortsätta har ännu inte alla aktiviteter kopplade till 
länsstyrelserna genomförts. Länsstyrelsernas medverkan samordnas av Länsstyrelsen i 
Västerbottens län. 

Havs- och vattenförvaltning 
En samordnad plan för havsmiljöförordningens och vattenförvaltningsförordningens 
åtgärdsprogram (Havs- och vattenmyndigheten, start 2016): Samverkansåtgärden har 
hållits ihop genom forumet SAMHATT (Samordning av hav- och vattenförvaltning) där 
länsstyrelserna deltar. Behov för ökad samplanering identifierades för sex temaområden 
2016 där länsstyrelserna har representanter i varje temagrupp. SAMHATT har nu 
konstaterat att det finns andra plattformar för samverkan för alla teman utom dricksvatten 
där eventuellt behovet av samverkan inom Miljömålsrådet kvarstår. HaV kommer 
undersöka detta vidare. 
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Genomförande av planen för ett utökat skydd och förvaltning av marina områden 
(Havs- och vattenmyndigheten, start 2016): Arbetet har fortsatt genom särskilda åtgärds-
projekt och upprättande av ramverk för inrättande och förvaltning av skyddade områden. 
Åtgärden kommer nu att utgå från Miljömålsrådet. 

Bevarande och skydd av källmiljöer (Sveriges geologiska undersökning, SGU, start 
2016): Länsstyrelserna har medverkat i en arbetsgrupp genom Länsstyrelsen i Jönköpings 
län, men under 2019 har det inte varit någon aktivitet i denna. I åtgärden har en applikation 
tagits fram. Åtgärden kommer nu att avslutas. 

Utveckling av strategin för åtgärder inom vattenkraften (Havs- och vattenmyndigheten, 
start 2016): De fyra pilotprojekt som länsstyrelserna har drivit inom ramen för åtgärden 
avslutade 2018. Ny lagstiftning har medfört delvis ändrade förutsättningar. Det finns ett 
behov av att förvalta informationen från åtgärden. Åtgärden har avslutats under 2019. 

Fysisk påverkan i jordbruksvatten – ett dialogprojekt (Havs- och vattenmyndigheten 
och Jordbruksverket, start 2016): Samverkan har skett i ett projekt som lett fram till 
vägledning och avslutas nu som miljömålsrådsåtgärd. Länsstyrelserna har varit perifert 
medverkande. 

Åtgärder mot PFAS-spridningen i ytvatten, grundvatten och dricksvatten – nationell 
samverkan (Livsmedelsverket, start 2016): Under 2019 har fyra möten genomförts i 
myndighetsnätverket för PFAS-frågor. Mötena har fungerat som kanal för informations-
spridning och för att öka kunskapen om PFAS-frågor och metodutveckling. Länsstyrelserna 
har lyft aktuella frågor utifrån länsstyrelsernas arbete och behov av vägledning. Vidare har 
länsstyrelserna bidragit med regional och lokal information, bland annat om pågående 
prövningar och tillsynsärenden. Myndighetsnätverket har även genomfört två större PFAS-
möten öppna för berörda aktörer. Länsstyrelserna har representerats av länsstyrelserna i 
Jönköpings, Blekinge och Skåne län. 

Båtbottenfärger och miljöfarliga färgrester (Transportstyrelsen, start 2016): Syftet med 
åtgärden är att minska påverkan från farliga ämnen i båtbottenfärger till vattenmiljön. Under 
2019 har arbetsgruppen samlats vid ett flertal möten där både Länsstyrelsen i Stockholms 
län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län deltagit. I arbetet har ingått att sammanställa 
befintliga regler, riktlinjer, rekommendationer och vägledningar beträffande användandet av 
båtbottenfärg. Resultaten från detta arbete presenteras i rapporten Båtbottenfärger och 
miljöfarliga färgrester. Vidare har ett forskningsprojekt startats upp som genomförs av 
forskningsinstitutet RISE. 

Hållbar stadsutveckling 
Förstudie om framtagande av nationellt system för ökad spårbarhet av 
radonnukleider i kontaminerad torv- och trädbränsleaska (Strålskyddsmyndigheten, 
SSM, start 2018): En förstudie har gjorts som visar att det i dagsläget saknas befintliga 
kanaler för att samla in data från verksamhetsutövare som hanterar kontaminerad aska. SSM 
bedömer därför att insamling av data tillsvidare bör göras av dem och att det inte är möjligt 
att nyttja synergieffekter med andra myndigheter. Samverkansåtgärden avslutas därför. 
Länsstyrelserna har bidragit i arbetet genom länsstyrelserna i Gävleborgs och Blekinge län. 

Samverkan om genomförande av förslag inom den nationella handlingsplanen för 
radon (Strålskyddsmyndigheten, SSM, start 2018): Länsstyrelserna medverkar genom 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Gävleborg. SSM har besökt dessa länsstyrelser och 
några kommuner i de två länen har även deltagit. Vid mötena har diskuterats vilka 
möjligheter kommunerna har att rapportera och dela med sig av mätningsresultat, samt hur 
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SSM kan bedriva sin tillsynsvägledning och vilket kunskapsstöd och samverkan som 
kommunerna önskar. 

Hållbara transporter 
Flygbuller i fjällen (Transportstyrelsen, start 2017): En enkätundersökning har genomförts 
för att bedöma omfattningen av flygbuller inom vissa utvalda områden i fjällkedjan. 
Resultaten pekar på att bullerproblemen inom dessa områden inte är särskilt stora och i 
princip oförändrade sedan tidigare undersökning 2007. Undersökningen ger dock inte en 
särskilt representativ bild av flygbuller i fjällområdet. Slutrapport är under framtagande och 
åtgärden avslutas nu. Länsstyrelserna har deltagit genom Västerbotten. 

Resurseffektivitet 
Nationell samverkan – minskat matsvinn i livsmedelskedjan (Livsmedelsverket, start 
2016): Länsstyrelserna medverkar genom Länsstyrelsen i Dalarnas län/RUS. Arbetet 
samordnas med regeringsuppdraget och den nationella handlingsplanen för matsvinn. Under 
hösten har planerats för regionala seminarier om matsvinn under 2020. Åtgärden lämnar nu 
Miljömålsrådet. 

Hållbar utvinning av omställningsmineral för en grön framtid (Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, start 2019): Länsstyrelserna har ännu inte kontaktats om åtgärden. 
Utsedda länsstyrelser har pågående ärenden i länet gällande utvinning av undersöknings-
koncession (Länsstyrelsen Skåne) respektive undersökningskoncession/prövning enligt 
miljöbalken (Länsstyrelsen i Jönköpings län) avseende jordartsmetaller. Inom ramen för 
detta arbete har Länsstyrelsen Skåne genomfört olika informationsinsatser för kommuner, 
markägare och markägarorganisationer. Vid ett av tillfällena har SGU deltagit. 

Resultatbedömning 
Rådet har i år beslutat om ett nytt arbetssätt, där myndigheternas samverkan samlas i sju 
programområden, för att genom denna tydliga prioritering stärka möjligheterna att 
åstadkomma ännu fler resultat. Detta arbetssätt ska pågå under hela rådets uppdrag fram till 
maj 2022 och bedöms leda till ett mer resultatorienterat och fokuserat arbetssätt. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Året i siffror 
Avsnittet är framtaget i enlighet med regleringsbrevsuppdrag 2.2 i länsstyrelsernas 
regleringsbrev 2019. Uppdraget ersätter tidigare regeringsbeslut S2012/4487/SFÖ. 

Tabell A – Verksamhetskostnader 2017–2019 Tkr 
VÄS-
KOD 

Sakområden och myndighetsövergripande verksamhet 2019 2018 2017 

20-21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 3 795 4 765 3 815 

201 Allmänna val 1 165 3 422 181 
25 Trafikföreskrifter m.m. 576 527 388 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 7 922 7 341 6 852 
30 Regional tillväxt 1 284 718 755 
34 Infrastrukturplanering 1 206 1 540 1 173 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 7 683 5 809 6 881 
41 Stöd till boende 2 791 2 338 1 034 
42 Energi och klimat 3 419 3 007 2 596 

43 Kulturmiljö 13 028 8 621 8 658 
45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 19 414 29 976 12 368 
50 Övergripande och gemensam för naturvård och miljöskydd 11 486 10 611 8 824 

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

20 676 22 656 21 377 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3 165 3 414 2 309 
53 Vattenverksamhet 5 324 4 195 3 116 
54 Mineral-och torvfyndigheter 11 0 6 
55 Miljöfarlig verksamhet 6 194 5 602 5 441 
56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 385 206 600 

57 Förorenade områden, efterbehandling4 3 020 1 641 1 777 
58 Restaurering 0 0 0 
60 Lantbruk och landsbygd 22 843 20 595 20 845 
62 Fiske 1 995 1 511 1 550 
70 Folkhälsa 2 643 2 357 1 912 
80 Jämställdhet  3 993 2 553 2 079 

81 Nationella minoriteter 72 23 22 
82 Mänskliga rättigheter 1 176 830 342 
85 Integration 2 897 2 988 2 072 
  SUMMA PRODUKTION 148 162 147 249 116 972 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 15 040 13 669 13 243 
11 Administration och intern service 38 643 38 359 34 524 

  SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL 
RESURSSAMVERKAN 

201 844 199 277 164 739 

99 Resurssamverkan 2) 3 518 2 505 1 816 

  TOTALSUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER ENL 
RESULTATRÄKNINGEN 3) 

205 363 201 782 166 554 

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) fr o m 2018.  
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. 
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4) Länsstyrelsen tilldelades under 2019 mer riktade medel för arbetet med privatfinansierade åtgärder inom förorenade 
områden samt utredningar av statligt finansierade objekt. Myndigheten kunde nyttja tillgängliga medel i större 
utsträckning jämfört med tidigare år, trots oplanerad vakans, tack vare en upphandling av juristtjänst för framtagande av 
ansvarsutredningar. Länsstyrelsen har även drivit fler statligt finansierade projekt jämfört med tidigare år vilket har 
inneburit ökade kostnader för projektledning och arbete med vidareförmedling av medel. Det har även inneburit ökade 
konsultkostnader för utredningar av förorenade områden. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2017–2019 Tkr 
VÄS 51: Den kraftigt minskade budgeten under det första halvåret, och den därefter kraftigt 
ökade tilldelningen, ställde stora krav på länsstyrelsens planering och prioritering. Baserat 
på den osäkerhet som fanns kring budget och de sena resursförstärkningarna lyckades 
länsstyrelsen väl med uppdraget.   

VÄS 53: Den extra medelstilldelningen för att förstärka arbetet med tillsyn, prövning och 
omprövning av vattenverksamhet har lett till en tredubbling av den egeninitierade tillsynen. 

Tabell B – Verksamhetskostnader 2019 
VÄS-
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnad 
exkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
exkl. OH 

(%) 

OH-
kostnad 

(tkr) 

OH-
kostnad 

(%) 

Kostnad 
inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 

(%) 
20-21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 3 795 1,88% 1 622 3,11% 5 416 2,70% 

201 Allmänna val 1 165 0,58% 418 0,80% 1 583 0,79% 
25 Trafikföreskrifter m.m. 576 0,29% 270 0,52% 846 0,42% 
28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 

allmänna veterinära frågor 
7 922 3,92% 3 256 6,23% 11 177 5,58% 

30 Regional tillväxt 1 284 0,64% 373 0,71% 1 657 0,83% 
34 Infrastrukturplanering 1 206 0,60% 537 1,03% 1 743 0,87% 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 7 683 3,81% 3 488 6,68% 11 170 5,57% 

41 Stöd till boende 2 791 1,38% 1 135 2,17% 3 926 1,96% 
42 Energi och klimat 3 419 1,69% 1 143 2,19% 4 562 2,28% 
43 Kulturmiljö 13 028 6,45% 2 801 5,36% 15 829 7,90% 
45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och 

civilt försvar 
19 414 9,62% 6 266 12,00% 25 679 12,81% 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 

11 486 5,69% 4 642 8,89% 16 128 8,05% 

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

20 676 10,24% 5 158 9,88% 25 834 12,89% 

52 Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 

3 165 1,57% 1 470 2,81% 4 635 2,31% 

53 Vattenverksamhet 5 324 2,64% 2 338 4,48% 7 662 3,82% 
54 Mineral- och torvfyndigheter 11 0,01% 5 0,01% 17 0,01% 
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VÄS-
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnad 
exkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
exkl. OH 

(%) 

OH-
kostnad 

(tkr) 

OH-
kostnad 

(%) 

Kostnad 
inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 

(%) 
55 Miljöfarlig verksamhet 6 194 3,07% 2 858 5,47% 9 052 4,52% 
56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 385 0,19% 165 0,32% 550 0,27% 
57 Förorenade områden, efterbehandling 3 020 1,50% 961 1,84% 3 981 1,99% 
58 Restaurering 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
60 Lantbruk och landsbygd 22 843 11,32% 9 244 17,70% 32 087 16,01% 

62 Fiske 1 995 0,99% 486 0,93% 2 480 1,24% 
70 Folkhälsa 2 643 1,31% 857 1,64% 3 500 1,75% 
80 Jämställdhet 3 993 1,98% 1 010 1,93% 5 002 2,50% 
81 Nationella minoriteter 72 0,04% 25 0,05% 97 0,05% 
82 Mänskliga rättigheter 1 176 0,58% 504 0,96% 1 680 0,84% 
85 Integration 2 897 1,44% 1 197 2,29% 4 094 2,04% 

  SUMMA PRODUKTION 148 162 73,40% 52 227 100,00% 200 389 100,00% 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 15 040 7,45%     
11 Administration och intern service 38 643 19,14%     
  SUMMA 

VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL 
RESURSSAMVERKAN 

201 844 100,00%   200 389 100,00% 

99 Resurssamverkan2) 3 518  1 455  4 973  
  Totalsumma verksamhetens 

kostnader enl resultaträkningen3) 
205 363    205 363  

  Myndighetsövergripande, adm och 
intern service uppdelat på: 4) 

      

  Nivå 1 (113-115) 27 953 25,07%     
  Nivå 2 (110-112, (116-119) 10 690 9,59%     
  Nivå 3 (100-109) 15 040 13,49%     
  Personalkostnad produktion (kkl 4, 

verksamhetskod 2-8) 
111 520      

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). 
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  



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2019 

114 

Tabell C – Årsarbetskrafter 2017–2019 
VÄS-
KOD 

Sakområden och myndighetsövergripande 
verksamhet 

2019 
totalt 

2019 
varav 

kvinnor 

2019 
varav 

män 

2018 
totalt 

2017 
totalt 

20-21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 4,1 2,5 1,6 5,5 4,7 

2011) Allmänna val 1,3 0,8 0,5 2,9 0,2 
25 Trafikföreskrifter m.m. 0,8 0,5 0,3 0,8 0,6 
28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära 

frågor 
9,6 9,6 0,0 9,5 8,9 

30 Regional tillväxt 1,1 0,6 0,5 1,0 1,0 
34 Infrastrukturplanering 1,2 1,1 0,1 1,5 1,2 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 9,7 7,8 1,9 7,0 9,2 

41 Stöd till boende 4,0 2,3 1,6 3,3 1,6 
42 Energi och klimat 3,2 2,6 0,6 3,4 3,0 
43 Kulturmiljö 8,7 5,2 3,5 9,2 8,5 
45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 16,6 8,4 8,2 14,7 12,5 
50 Övergripande och gemensamt för naturvård och 

miljöskydd 
11,3 8,2 3,1 10,9 9,3 

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

16,1 8,8 7,2 17,5 17,4 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 4,6 2,2 2,5 5,0 3,7 
53 Vattenverksamhet 7,3 5,4 1,9 5,8 4,6 
54 Mineral- och torvfyndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
55 Miljöfarlig verksamhet 8,1 3,8 4,2 7,6 7,8 
56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,5 0,2 0,4 0,3 0,8 

57 Förorenade områden, efterbehandling 2,8 1,2 1,6 2,3 2,4 
58 Restaurering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 Lantbruk och landsbygd 29,4 24,4 4,9 28,4 30,2 
62 Fiske 1,5 0,1 1,4 1,5 1,2 
70 Folkhälsa 2,4 1,3 1,1 2,1 2,0 
80 Jämställdhet 2,8 2,6 0,3 2,1 2,4 

81 Nationella minoriteter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
82 Mänskliga rättigheter 1,4 1,1 0,3 1,0 0,2 
85 Integration  3,5 3,2 0,3 4,4 2,6 

  SUMMA PRODUKTION 152,0 104,0 48,0 147,6 136,1 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 10,9 5,5 5,4 10,1 10,4 
11 Administration och intern service 18,5 14,1 4,4 20,0 18,2 

  SUMMA ÅRSARBETSKRAFTER EXKL 
RESURSSAMVERKAN 

181,4 123,6 57,9 177,8 164,7 

99 Resurssamverkan 2) 3,4 1,7 1,8 2,0 0,7 

  TOTALT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER 184,9 125,2 59,6 179,8 165,5 
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) fr o m år 2018. 
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 

Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2017–2019  
VÄS 42: Årsarbetskrafterna inom energi och klimat är i samma storleksordning som 
föregående år. Det är ett stort tryck inom klimatområdet. 
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VÄS 51: Årsarbetskrafterna inom skydd och förvaltning har minskat något som en direkt 
följd av en minskad budget till verksamheten. 

VÄS 52–57: Årsarbetskrafterna inom miljö- och hälsoskydd är i samma storleksordning 
som föregående år.  

Tabell D – Representation 
Kostnader för 
representation 

2019 totalt 
(tkr) 

2019 per 
åa (kr) 

2018 totalt 
(tkr) 

2018 per 
åa (kr) 

2017 totalt 
(tkr) 

2017 per 
åa (kr) 

Intern representation 116 630 246 1 366 83 504 
Extern representation 564 3 049 857 4 767 558 3 376 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell D – Representation 
Skillnaden avseende intern representation mellan åren 2019 och 2018 beror på att personal-
dagen 2019 (100 tkr) konterades på andra konton.  

De externa representationskostnaderna skiljer mellan åren beroende på att olika händelser 
som antalet statsbesök med mera varierar. 

Tabell E – Lokaler 
Lokalkostnader1) 2019 2018 2017 
Residens       
Lokalkostnader (tkr)2) 1 457 1 423 1 443 
Lokalyta (m2) 1 347 1 347  1 347  

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 082 1 057 1 071 

Lokaler 3)    
Lokalkostnader (tkr) 9 925 9 280 9 199 
Lokalyta (m2) 3 818  3 818  3 818  
Lokalkostnad per m2 (kr) 2 600 2 431 2 409 
Lokalkostnader per årsarbetskraft (tkr) 54 52 56 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 21 21 23 

Kontorslokaler 4)    
Kontorslokalyta (m2)  3 422  3 422  3 422  

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 19 19 21 
SUMMA LOKALKOSTNADER 11 382 10 704 10 642 

1) Urvalen för lokalkostnaderna som redovisas i denna tabell är inte desamma som de urval som görs för de 
lokalkostnader som redovisas i resultaträkningen. Dessa tabeller har inte samma definition. 
2) Residensets lokalkostnader redovisas under VÄS 103 Servicestöd till ledningen. 
3) 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 Lokaler. 
4) Med kontorslokaler avses ytor ovan mark såsom kontorsrum, biytor som korridorer, toaletter, trapphus, närarkiv, 
närförråd etc. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World  
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Tabell F – Redovisning av ärenden 2019 
(samtliga ärenden oavsett databas) 

Sakområde och del av sakområde 
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Myndighetsövergripande, administration och Intern 
service (10-11) 

42 169 194 364 41 2 

Övrig förvaltning (20-21), exkl. 201 39 514 133 647 39 1 
Allmänna val (201) 5 119 5 122 7 0 

Trafikföreskrifter m.m. (25) 23 254 12 251 38 0 
Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära 
frågor (28) 

133 1 173 374 1 518 162 2 

Regional tillväxt (30) 7 11 2 15 5 1 
Infrastrukturplanering (34) 2 23 1 13 13 0 
Hållbar samhällsplanering och boende (40) 57 999 6 987 75 0 
Stöd till boende (41) 681 1 067 0 892 856 0 
Energi och klimat (42) 126 57 5 85 103 25 
Kulturmiljö (43) 234 1 157 71 1 147 315 20 

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (45) 117 208 158 370 113 6 
Övergripande och gemensamt för naturvård och 
miljöskydd (50)  

92 267 8 204 163 8 

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

166 144 136 286 160 33 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 130 624 61 706 109 7 

Vattenverksamhet (53) 64 177 19 185 75 7 
Mineral- och torvfyndigheter (54) 0 4 0 4 0 0 
Miljöfarlig verksamhet (55) 119 167 6 180 112 13 
Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 10 97 1 95 13 0 
Förorenade områden, efterbehandling (57) 41 31 11 46 37 15 
Restaurering (58) 0 1 0 0 1 0 
Lantbruk och landsbygd (60)1) 9 265 9 505 36 8 717 10 089 4 282 

Fiske (62) 15 151 4 155 14 3 
Folkhälsa (70) 28 47 55 98 32 0 
Jämställdhet (80) 3 7 6 11 5 0 
Nationella minoriteter (81) 0 0 2 1 1 0 
Mänskliga rättigheter (82) 12 11 13 29 7 0 
Integration (85) 46 40 22 58 50 6 

TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR SAMTLIGA 
ÄRENDESLAG 

11 457 17 024 1 341 17 186 12 635 4 431 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 59 50 0 59 50 9 
1) Under 2019 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, ekologisk produktion och miljöersättningarna för betesmarker och slåtterängar, 
vallodling, minskat kväveläckage samt skyddszoner. Statistik för ansökan om åtaganden och övriga stödformer ingår ej.  

För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2019 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar.  

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina, Jordbruksverket och Boverket 
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Tabell G – Handläggningstider 
VÄS Ärendeslag med gemensamma mål Mål 

dagar 
2017–

2019 

Utfall 
(%) 

2019 

Utfall 
(%) 

2018 

Utfall 
(%) 

2017 

Medel-
antal 

dagar 
2019 

Medel-
antal 

dagar 
2018 

Medel-
antal 

dagar 
2017 

202 Anmälan om svenskt medborgarskap1) 45       
204 Begravningsfrågor1) 45       
212 Auktorisation av bevakningsföretag1) 180       
282 Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § 

Djurskyddslagen2) 
90 96,8 100 100 29,4 16,4 17,5 

282 Ansökan om förprövning djurstall2) 56 100 100 98 5,7 6,8 8,1 
282 Anmälningsärenden djurskydd 90 93,2 95,6 92 28,2 27,8 31,4 
403 Överklagade av lov, förhandsbesked3) 150 98,8 100 97 29,7 25,5 38,4 
403 Överklagande av bygglov för bostäder, dock 

ej fritidsbostäder3) 
120 100 100 95 22,1 23,8 36,1 

403 Överklagande av kommuns beslut enligt 
plan- och bygglagen 

180 100 100 63 56 38,7 174,2 

505 Överklagade kommunala beslut Miljöbalken 
m.fl. författn 

180 97 94,9 71 70,2 85,2 153,4 

525 Samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken 42 90,9 91,1 31 26 31,9 67,6 
526 Granskning av kommunal 

strandskyddsdispens4) 
21 94,7 94,4 78 12,1 14,3 38,5 

551 Prövning miljöfarlig verksamhet 9 kap. 
Miljöbalken – Ansökan om tillstånd (konc)2, 5) 

180 90,0 68,4 60 97,4 164 241,6 

555 Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 

75 100 - - 44 - - 

562 Prövning av avfall och producentansvar 40 94,7 90,6 95 24,1 18,1 12,8 
566 Tillsyn av avfall och producentansvar 30 97,4 94,1 85 11,4 11,3 18,0 
602 Ansökan om stöd till landsbygdsutvecklings-

åtgärder6, 7) 
        

  Företagsstöd 180 18 4 2 507 547 474 
  Projektstöd 180 7 29 10 453 353 438 
  Miljöinvesteringar 180 50 50 60 284 155 176  

622 Ansökan om stöd från Fiskerifonden6, 7)         
  Företagsstöd 180 - 50 0 - 180 293 
  Projektstöd 180 - 100 - - 168 - 
602 Ansökan om utbetalning av stöd till 

landsbygdsutvecklingsåtgärder7, 8) 
        

  Företagsstöd 120 40 53 62 127 116 103 

  Projektstöd 120 70 74 72 99 92 99 
  Miljöinvesteringar 120 36 67 61 225 125 97 
622 Ansökan om utbetalning av stöd från 

Fiskerifonden7, 8) 
        

  Företagsstöd 120 0 0 0 252 292 279 
  Projektstöd 120 - - - - - - 
623 Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av 

fisk 
30 88,9 75 67 17,9 22 30,5 

623 Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 

40 100 100 100 25 12,2 18,5 

1) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, 
Västernorrlands och Norrbottens län. 
2) Målet är satt från komplett ansökan. 6 kap 4 § Djurskyddslagen från 1 april 2020. 
3) Uppdrag 3.39 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2019.  
4) Enligt 19 kap 3 b § Miljöbalken. 
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5) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, 
Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
6) 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. 
7) Målet enligt SUSS PoF (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB/Fiskestöden) Hämtas från Jordbruksverkets 
uppföljningsverktyg BLIS. 
8) 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.  

Länsstyrelsen i Uppsala län har inte redovisat några utfall för åren 2017–2019 inom stöd från Fiskerifonden eftersom 
antalet beslutade ärenden varit färre än 10 per år för både ansökan om stöd- och utbetalning. 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket 

Kommentar till Tabell G – 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 till 98 respektive 97 procent. Målen för 
handläggningstider när det gäller övriga PBL-överklaganden och miljöbalksärenden 
uppfylls även dessa med god marginal. Den goda måluppfyllelsen inom ärendegrupperna är 
ett resultat av ett flerårigt arbete som har fokuserat på att förkorta handläggningstiderna. 

Ansökan om stöd 
Landsbygdsprogrammet öppnade för ansökningar om företagsstöd för djurstallar och 
projektstöd för bredband i september 2014 och från 2015 för övriga stödformer. 
Fiskerifonden öppnade för ansökningar 2015. Länsstyrelsens möjlighet att besluta om 
ansökan om stöd i landsbygdsprogrammet öppnade inte förrän vintern 2015/2016 och för 
fiskerifonden kunde länsstyrelserna börja ta beslut först efter Jordbruksverkets avropsbeslut 
i september 2016. Länsstyrelserna har haft en ackumulerande ärendebalans från 
programmets start, vilken nu minskat i slutet av programperioden. Dock finns fortfarande 
äldre ärenden som påverkar måluppfyllnaden och medeltal för handläggningstid negativ, 
när ärendebalanserna minskas. Detta förklarar den låga måluppfyllelsen. Antalet 
ansökningar från Fiskerifonden har varit lågt under åren vilket kan förklaras med att antalet 
fiskare och vattenbrukare i länet är litet.  

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 och delutbetalningar öppnade sommaren 2016 och först i 
december 2016 kunde beslut om slututbetalning ske i alla stödformer. Inom området fiske 
fattar länsstyrelserna beslut om stöd efter urval och medelsfördelning av Jordbruksverket. 
Jordbruksverket fattar beslut om utbetalning utifrån länsstyrelsens handlagda ansökningar.  

Prövning miljöfarlig verksamhet 
Statistiken visar antalet helprövningar och ändringsbeslut. Antalet ärenden som avgjordes 
inom måltiden ökade markant under 2019 jämfört med 2018. Samtidigt minskade antalet 
avgjorda beslut från 19 till 10 stycken under samma period. Det totala antalet MPD-beslut 
var, liksom måluppfyllelsen, under 2019 på samma nivå som under 2018 (59 avgjorda 
ärenden jämfört med 61 stycken, varav 83 procent avgjordes inom 180 dagar jämfört med 
80 procent under 2018). 
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Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken 
Ärendena har prioriterats liksom förra året. Resultatet har blivit att den genomsnittliga 
handläggningstiden har minskat och att måluppfyllelsen vad gäller handläggningstider 
fortsatt ligger på en hög nivå. 

Tabell H – Styckkostnader* 
VÄS Styck-

kostnad 
20191) 

Styck-
kostnad 

20181) 

Styck-
kostnad 

20171) 

Kostna
d inkl. 

OH 
20191) 

Kostna
d inkl. 

OH 
20181) 

Kostna
d inkl. 

OH 
20171) 

Antal 
ärenden 

20192) 

Antal 
ärenden 

20182) 

Antal 
ärenden 

20172) 

28262 Anmälnings-
ärenden djurskydd 

0,3 0,3 0,2 132 124 102 459 465 428 

43111 Ansökan om 
tillstånd till ingrepp i 
fornlämning 

30 9 7 5 811 2 080 1 808 195 227 246 

4331 Kyrkliga 
kulturminnen – 
Ansökan om 
tillstånd renovering 
och ändring 

6 5 4 855 551 674 134 108 163 

5051 Överklagande 
av kommuns beslut 
enligt miljöbalken 
m.fl. författningar 

9 10 9 1 073 1 075 1 026 113 105 115 

521 Tillstånd och 
dispenser 
avseende 
naturskydd  

8 10 5 2 014 2 318 1 169 258 238 213 

525 Samråd enligt 
12 kap 6 § 
miljöbalken 

3 3 4 569 480 897 179 192 240 

*) Urvalet av styckkostnader i tabellen baserar sig på ärendeslag med relativt homogena ärendetyper som finns i 
länsstyrelsernas ärendehanteringssystem Platina och innehåller ärendeslag med fler ärenden än 100 stycken och som 
har initierats av en enskild person. 
1) Uttryckt i tkr. 
2) Avser antalet beslutade ärenden. 

Kommentar till Tabell H – Styckkostnader 
VÄS 43111: På grund av flera stora arkeologiska projekt, där fördyringar bekostats av till 
Länsstyrelsen fördelade kulturmiljöbidrag, är verksamhetskostnaderna i år högre än tidigare 
år. Länsstyrelsens kostnadsansvar i dessa fall styrs av gällande föreskrifter och allmänna råd 
för tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen.  
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Övriga återrapporteringskrav 
Avsnittet innehåller övriga återrapporteringskrav enligt förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag.  

Avgiftsbelagd verksamhet, enligt 3 kap. 2 § 
Belopp angivna i tkr 

Verksamhet 2017  2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
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Offentligrättslig verksamhet 

Djur och lantbruk (avgift 
för extra kontroller m.m.) 

-1 784 201 419 -217 200 214 285 204 -85 10 -1 992 

Registreringsavgift för 
jaktområden 

26 39 0 39 30 21 30 126 0 -105 -40 

Delgivning 34 38 36 2 35 42 35 64 0 -22 14 

Övrig offentligrättslig 
verksamhet 

64 1 907 1 883 24 180 412 155 491 25 -80 9 

Uppdragsverksamhet 

Resurssamordning 0 3 045 3 045 0 2 075 4 508 2 075 4 508 0 0 0 

Övrig 
uppdragsverksamhet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa totalt -1 660 5 230 5 383 -153 2 520 5 197 2 580 5 393 -60 -196 -2 010 

- fördelat på 

Summa offentligrättsligt -1 660 2 185 2 338 -153 445 688 505 885 -60 -196 -2 010 

Summa 
uppdragsverksamhet 

0 3 045 3 045 0 2 075 4 508 2 075 4 508 0 0 0 

Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall av länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet i jämförelse mot budget. 
Uppställningen utgår från indelningen av avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt punkt 6.1 och bilaga 
3 till länsstyrelsernas regleringsbrev. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet 
I det ackumulerade utfallet för verksamheten Djur och lantbruk har kostnaderna varit högre 
än intäkterna. Orsaken till detta är: 1) Vid vissa kontroller behövs två kontrollanter av 
arbetsmiljöskäl, men regelverket tillåter bara debitering motsvarande en person. 2) Att 
kontroller efter anmälan ska ske utan förvarning innebär att vi har många bomkörningar. 3) 
När vi hanterar ärenden där djur saknar ägare finns ingen part att debitera. 4) Vissa 
djurägare har svårt att betala sin kontrollavgift vilket genererar kundförluster. 

Uppdragsverksamheten och resurssamordningen har ökat mellan åren och intäkterna och 
kostnaderna är högre än budget. Anledningen är att fler personer än tidigare år är 
engagerade i länsstyrelsens nationella projekt och att antalet nationella projekt, där personal 
medverkar, också har ökat. 
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Kompetensförsörjning, enligt 3 kap. 3 § 
3 § Myndigheten ska 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. 

Länsstyrelsen har ett fortsatt högt antal meriterade sökande vid rekryteringar, men kan se att 
det inom vissa områden blir färre väl meriterade sökande. Utmaningarna med att möta 
lönenivåer inom andra sektorer fortsätter. Det innebär både att länsstyrelsen i ett antal 
rekryteringar inte kunnat möta kandidaters lönekrav och därmed inte kommit överens om 
anställning, samt att vi kan se en viss ökning av avgångar där lön tas upp som en avgörande 
faktor att avsluta anställning hos oss.  

Två chefer har genomgått arbetsgivarverkets utbildning Ny chef i staten. Utbildningen 
genomfördes som en uppdragsutbildning tillsammans med myndigheter som har sitt säte i 
Uppsala. Samtliga chefer har även genomgått utbildningen Klart ledarskap. Att stärka 
ledarskapet är en viktig strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Länsstyrelsen har fortsatt samarbetet med gemensam förvaltningsutbildning med övriga 
myndigheter med säte i Uppsala. Under året har tio personer deltagit. Länsstyrelsens egen 
introduktionsutbildning har utökats med ett pass där vi informerar om länsstyrelse-
instruktionens § 5-uppdrag. 

Länsstyrelsens återkommande personaldag genomfördes i Älvkarleby kommun. Syftet är att 
höja myndighetens övergripande kunskap om de kommuner som ingår i länet. Under dagen 
genomfördes även en interaktiv föreläsning kring bemötande och medarbetarskap med hjälp 
av Vardagens dramatik.  

Under året har vi haft chefsmöten där vi går igenom aktuella arbetsgivarfrågor för att stärka 
cheferna i deras ledarroll. Det är också ett tillfälle att diskutera olika dilemman som 
cheferna möter i sin vardag. Det är ett sätt att stärka och säkerställa en god kultur på 
myndigheten. 

Tabell. Personalomsättning, tillsvidareanställning och provanställda 
År Nyanställda Nyanställda (%) Avgångna  Avgångna (%) 
2019 48 25,6 43 22,9 

2018 63 36 42 24 

2017 43 27,1 25 15,8 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

I beräkning av personalomsättning ingår varje förändring av anställningsform. 
Länsstyrelsen i Uppsala län tillämpar provanställning i samtliga tillsvidareanställningar, 
vilket kan medföra en högre andel personalomsättning jämfört med andra myndigheter. 
Detta beror på att en anställd med tillsvidareanställning räknas som anställd vid två 
tillfällen, både vid provanställningens början och när provanställningen övergår till 
tillsvidareanställning, och provanställningens slut därför räknas som en avgång. 
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Sjukfrånvaro, enligt 7 kap. 3 § 
Kön Ålder 2019 2018 

Antal 
anställda* 

Total sjuk-
frånvaro i 

förhållande 
till samman-

lagd 
ordinarie 
arbetstid 

(%) 

Sjuk-
frånvaro 60 

dagar och 
längre i 

förhållande 
till total 

sjuk-
frånvaro (%) 

Antal 
anställda* 

Total sjuk-
frånvaro i 

förhållande 
till samman-

lagd 
ordinarie 
arbetstid 

(%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar och 

längre i för-
hållande till 

total sjuk-
frånvaro (%) 

Män ≤29 -1) -1) 0 -1) -1) -1) 

 30-49 30,6 2,1 38,8 31,6 4,5 60,7 

  50≥ 28,9 2,0 0 30,6 2,9 33,7 

 Alla 63,5 2,1 19,1 65,3  3,7 49,4 

Kvinnor  ≤29 -1) -1) 0 12,3 3,5 - 

 30–49 96,7 6,3 75,8 88,7 6,2 68,3 

 50≥ 39,1 3,9 63,8 38,2 6,6 47,3 

 Alla 144,0 5,4 72,4 139,2 6,1 60,4 

Samtliga  ≤29 12,3 3,0 0 15,4 3,5 - 

 30–49 127,4 5,3 73,4 120,3 5,8 66,8 

 50≥ 68,0 3,1 50,2 68,9 4,9 43,6 

Summa 207,6 4,4 66,9 204,6 5,3 57,9 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
*) Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 
100%. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 
1) 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. 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron har minskat från 5,3 procent till 4,4 procent. Dock har sjuk-
frånvaron 60 dagar ökat något. Under året har ett mer aktivt och proaktivt arbete kring sjuk-
frånvaro och rehabilitering genomförts. Frånvaro, flextid och övertid följs systematiskt upp 
vid tertialuppföljningarna och cheferna ges även ett mer aktivt stöd från HR-funktionen.  
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Resultaträkning 
Belopp i tkr 

  
2019 2018 Not 

Verksamhetens intäkter        
Intäkter av anslag 106 361 104 955 1  
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 9 937 10 505 2  
Intäkter av bidrag 88 818 86 109 3  
Finansiella intäkter 49 61 4 

  Summa 205 166 201 629        

Verksamhetens kostnader        
Kostnader för personal -138 352 -130 203 5  
Kostnader för lokaler -11 010 -10 500 6  
Övriga driftskostnader -53 262 -58 429 7  
Finansiella kostnader -119 -181 8  
Avskrivningar och nedskrivningar -2 619 -2 470 9 

  Summa -205 363 -201 782        

Verksamhetsutfall -196 -153        
     

Uppbördsverksamhet        
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 6 393 5 182 10  
Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet 

-6 393 -5 182 11 

  Saldo 0 0        

Transfereringar        
Medel som erhållits från statens budget för finansiering 
av bidrag 

2 368 2 465 12 
 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av 
bidrag 

80 631 27 244 13 
 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 328 -60 14  
Finansiella kostnader 0 -1    
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för 
transfereringsändamål 

-207 154 15 
 
Lämnade bidrag -83 119 -29 802 16  
Saldo 0 0        

Årets kapitalförändring -196 -153 17 
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Balansräkning 
TILLGÅNGAR (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 Not 
Materiella anläggningstillgångar        

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 410 1 886    
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2 118 3 561   

Summa 3 529 5 447 18      

Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 684 934    
Fordringar hos andra myndigheter 3 116 3 321 19  
Övriga kortfristiga fordringar 104 303 20 

Summa 3 904 4 557        

Periodavgränsningsposter        
Förutbetalda kostnader 3 049 2 835    
Upplupna bidragsintäkter 13 182 8 075    
Övriga upplupna intäkter 3 614 4 413   

Summa 19 845 15 322 21      

Avräkning med statsverket        
Avräkning med statsverket 17 623 6 654   

Summa 17 623 6 654 22      

Kassa och bank        
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 20 533 48 229 23  
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 5 888 210 24  
Kassa och bank 293 118 25 

Summa 26 714 48 557       
  

Summa tillgångar 71 615 80 538 
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KAPITAL OCH SKULDER (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 Not 
Myndighetskapital        

Donationskapital 20 20    
Balanserad kapitalförändring -1 813 -1 660    
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -196 -153   

Summa -1 989 -1 793 26      

Fonder        
Fonder 727 520   

Summa 727 520 15      

Avsättningar        
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

365 308 27 
 

Övriga avsättningar 1 378 1 172 28 
Summa 1 743 1 480        

Skulder m.m.        
Lån i Riksgäldskontoret 3 695 5 660 29  
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 0 30  
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 6 430 5 913 31  
Leverantörsskulder 6 030 6 891 

 
 

Övriga kortfristiga skulder 2 507 2 232 32  
Depositioner 5 888 210 33 

Summa 24 549 20 905        

Periodavgränsningsposter        
Upplupna kostnader 10 869 26 594    
Oförbrukade bidrag 35 715 32 832   

Summa 46 584 59 426 34     
  

Summa kapital och skulder 71 615 80 538 
 

 

Ansvarsförbindelse 
Ersättning vid avflyttning enligt kontrakt med hyresvärden Klövern 2015. 

Kontraktstiden för lokalerna är enligt kontrakt sex år med förlängning om fem år. Om 
hyresförhållandet inte förlängs med en femårsperiod, och om länsstyrelsen avflyttar innan 
hyresförhållandet varat i minst tio år, ska: 

• Hyresrabatt och flyttbidrag betalas tillbaka i sin helhet (1 305 tkr + 2 000 tkr) 
• Utöver ovan ska 2 000 tkr betalas för de anpassningar som hyresvärden gjort för 

länsstyrelsens räkning. 

Länsstyrelsen behöver inte erlägga ovanstående belopp vid avflyttning om hyresvärden sagt 
upp avtalet för avflyttning eller villkorsändring.  
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Anslagsredovisning 
Redovisning mot anslag 
Belopp i tkr 

Anslag 
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Not 

Utgiftsområde 01          
Rikets styrelse          
01 05 001 
Länsstyrelserna m.m. 

3 225 108 291 0 0 111 516 -108 325 3 192 35 

Utgiftsområde 19          
Regional tillväxt          
19 01 001 Regionala 
tillväxtåtgärder 

89 585 0 -89 585 -585 0 36 

Summa 3 315 108 876 0 -89 112 101 -108 910 3 192  
 

Redovisning mot inkomsttitel 
Belopp i tkr 

Inkomsttitel Beräknat belopp Inkomster Not 
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 920 680 

 

2537 Miljöskyddsavgift Täktavgift 4 550 4 212 
 

2552 03 Avgifter enligt avfallsförordningen 90 102 
 

2714 01 Sanktionsavgifter 700 1 309 
 

2714 05 Brott mot utlänningslagen 0 91 
 

  
   

Summa 6 260 6 393 10 
 

Redovisning av beställningsbemyndiganden 
Anslag / 
Anslagsbenämning 

Tilldelat 
bemyndi-

gande 

Ingående 
åtaganden 

Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas 
fördelning per år 

Not 

    2019 2019 2020 2021 2022 2023 
 

19 01 001               
 

Regionala tillväxtåtgärder 1 000 0 202 202 0 0 0 36 
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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 
avrundningsdifferenser. Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där inte annat anges. 

Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. 
Sammanlagd arbetad tid divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 
1 710 timmar. Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med 
anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 procent. Därutöver räknas timanställdas 
anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 

Undantag från ekonomiadministrativa regelverket 
I regleringsbrevet för 2019 har regeringen beslutat om följande undantag från det 
ekonomiadministrativa regelverket: 

”Vid redovisningen av de uppgifter som avses i 2 § 1–3 
förordningen med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte 
tillämpa bestämmelserna 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. 

Med undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 1 § tredje stycket 
och 3 kap. 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, 
ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för 
länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från 
Länsstyrelsen i Örebro län.” 

Länsstyrelsen i Örebro län har inom ramen för uppdrag 2.2 i Regleringsbrevet för 2019 
utgivit anvisningar för den struktur som denna och samtliga övriga länsstyrelsers 
årsredovisning baseras på. 

Indikatorer 
Enligt ESV: s föreskrifter till 3 kap. 1 § ska myndigheten ta fram resultatindikatorer och 
redovisa enligt dessa, om det inte medför kostnader som menligt påverkar verksamheten.  

Länsstyrelsen har valt att ta fram specifika resultatindikatorer för regleringsbrevsuppdrag 
där de anses relevanta och även användbara över tid. Det anses inte rimligt att lägga tid och 
resurser på att identifiera och följa indikatorer till uppdrag som kan förändras från år till år, 
och som därmed kan göra indikatorerna irrelevanta. Ytterligare ett kriterium för 
framtagandet är resultatindikatorerna ska kunna tas fram utan betydande arbetsinsats. Detta 
innebär att det finns fler områden i resultatredovisningen som länsstyrelsen inte redovisar 
indikatorer för. Skälen till det är bland annat: 

• svårigheter inom vissa områden att definiera relevanta indikatorer som påvisar 
eller indikerar en resultatutveckling utifrån uppdraget 

• att tid och/eller kostnad för att ta fram underlaget till resultatindikatorn är för 
stor, eller 

• att länsstyrelserna i vissa fall kan behöva samordna sig och komma överens om 
vilka indikatorer som bör följas över tid. 
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Styckkostnader 
Enligt 3 kap. 1 § FÅB ska styckkostnader för handläggning av ärenden inom ärendeslag 
som omfattar ett stort antal ärenden redovisas. Myndigheten bedömer enligt ESV: s 
föreskrifter till bestämmelsen självständigt vad som avses med ett stort antal ärenden. 
Länsstyrelsens bedömning är att 100 antal ärenden i en ärendetyp ska betraktas som ett stort 
antal.  

Enligt ESV: s allmänna råd till bestämmelsen i 3 kap. 1 § bör de ärendeslag som redovisas 
vara väsentliga att redovisa samt utgöra verksamhetens prestationer. Styckkostnaderna per 
ärendeslag bör beräknas som totala verksamhetskostnader, inklusive andel av gemensamma 
kostnader men exklusive transfereringar. Länsstyrelsens beräkning av styckkostnader (som 
återfinns i Tabell H) beräknas enligt följande: 

• Totala verksamhetskostnader (S-kod 4-6999) inklusive overhead (konto 9800) 
men exklusive transfereringar för respektive ärendeslag på 3-ställig VÄS-nivå 
under angiven period dividerat med antalet beslutade ärenden inom respektive 
ärendeslag på 3-ställig VÄS-nivå under angiven period.  

Länsstyrelsen har följande kommentarer om den valda beräkningsmetoden: 
• Att beslutade ärenden utgör nämnaren i beräkningarna beror på att detta begrepp 

bäst motsvarar begreppet prestation. 
• Det kan finnas undergrupperingar av ärendeslag inom en VÄS-kod på 3-ställig 

nivå, vilket gör att begreppet ärendeslag tolkas extensivt i vissa fall. 
• De kostnader som finns redovisade under respektive VÄS-kod på 3-ställig nivå 

avser inte enbart kostnader för beslutade ärenden, utan även för till exempel 
inkomna (ännu ej beslutade ärenden) vilket får styckkostnaden för beslutade 
ärenden att skenbart bli något högre än vad den de facto borde vara.  

• Det finns ingen automatisk systemkoppling mellan vilken VÄS-kod ett ärende 
redovisas under och till vilken VÄS-kod en kostnad hänförs. Detta leder till att 
fullständig korrelation inte nödvändigtvis föreligger. 

• Vad som utgör ett stort antal avgörs enbart utifrån 2019 års ärendemängd. Det 
innebär att ett ärendeslag som tidigare år har uppfyllt kriterierna för vad som 
bedöms vara ett stort antal riskerar att inte beräknas och vice versa. 

• Kostnader på VÄS-gruppernas egna övergripande koder har inte fördelats till 
respektive ärendeslag inom gruppen, eftersom det i många fall registreras 
ärenden på de övergripande koderna. 

• I beräkningarna inkluderas endast uppgifter om ärendeantal som finns att tillgå i 
ärendehanteringssystemet Platina. 

• Länsstyrelsen gör bedömningen att den valda beräkningsmetoden trots 
ovanstående är tillräckligt tillförlitlig att dra slutsatser från. 

Tabell G i tidigare årsredovisningar 
Tidigare årsredovisningar har innehållit statistik om överklagade ärenden (tidigare Tabell 
G). Efter analys har det framkommit att kvaliteten på denna data är bristfällig. Därför har 
statistiken exkluderats i årets årsredovisning i väntan på att nya rapporter tas fram i 
ärendehanteringssystemet Platina. 
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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. 

Regeringen har beslutat att återrapportering genom årsredovisningen ska ske enligt 
anvisningar som framgår under rubriken Verksamhet i avsnitt 1 "Mål och Återrapportering-
skrav", avsnitt 2 "Organisationsstyrning" och avsnitt 6 "Avgifter och bidrag" samt bilaga 1 
"Mall för redovisning av statistik" i regleringsbrevet. Anvisningarna utgör ett undantag från 
bestämmelserna i 3 kap. 2 § FÅB och i vissa fall undantag från 3 kap. 1 § förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  

Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, är den 3 januari 
2020. 

De flesta belopp i resultatredovisning och de finansiella delarna är framtagna med hjälp av 
exelerator. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket ger avrundningsdifferenser. 

Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor till och med brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter brytdagen 
redovisas som periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för periodavgränsningsposter har 
fastställts till 20 tusen kronor.  

Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader, såsom hyror med mera, för att 
kostnaden ska belasta rätt period. Beloppsgräns är fastställd till 20 tusen kronor. 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 minst 100 tusen kronor och för förbättringsutgifter på 
annans fastighet på minst 50 tusen kronor.  

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: 

- Immateriella anläggningstillgångar 5 år 
- Materiella anläggningstillgångar  

o Förbättringsutgift på annans fastighet högst 7 år 
o Maskiner, inventarier m.m.  

 IT-utrustning 3 år 
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 Leasingavtal 3 år 
 Bilar och transportmedel 5 år 
 Maskiner 5 år 
 Konst ingen avskrivning 
 Övriga inventarier 5 år 

o Pågående nyanläggning  ingen avskrivning 

Avskrivningstider för maskiner samt bilar och transportmedel har ändrats från 4 år till 5 år. 
Datum för förändring av gruppernas avskrivningstid är 2019-09-01. Det innebär att 
anläggningar som anskaffas och aktiveras den dagen och vid senare tidpunkt med automatik 
ges den längre avskrivningstiden. 

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.  

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 1 258 448 Ledamot: Insynsrådet på 
Strålsäkerhetsmyndigheten, ordförande i 
Miljömålsrådet 

Bostadsförmån 150 000   
Länsråd 

 
  

Johan von Knorring 1 025 486 Styrelseledamot: Wisjö AB 
Insynsråd 

 
  

Marlene Burwick 6000 Inga 
Mariet Ghadimi 4500 Styrelseledamot: M-gården AB 
Björn-Gunnar Lagström 0 Inga 
Bengt-Åke Ljudén 3000 VD Almi Företagspartner AB i Uppsala 
Gabor Nagy 4500 Inga 
Jessika Roswall 6000 Ledamot i Domarnämnden. Ordförande i 

Juristfirman A Roswall AB 
Solveig Zander 3000 Ledamot: insynsråd på Inspektionen för 

Socialförsäkring 
Eva Åkesson 1500 Ledamot: Konsistoriet Uppsala universitet, 

Council Tartu universitet, Estland och Helsinki 
international advisory board, styrelseledamot: 
Studentlitteratur AB 
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Noter till resultaträkningen 
Not 1 Intäkter av anslag 2019 2018   

01 05 001 000 Förvaltningsanslag 106 239  105 120    
Årets minskning av semesterlöneskulden före 2009 -180  -261    
01 05 001 Förvaltningsanslag 106 058  104 858    
19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 303  96    
Summa intäkter av anslag 106 361  104 955    
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 2019 2018   
Offentligrättsliga avgifter 931  1 497    
Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 8 569  8 800    
Intäkter av andra ersättningar 437  207    
Summa 9 937  10 505       

  
Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
består av 

  

  
Intäkter uthyrning 688  666    
Intäkter utbildning/konferenser 1 632  1 632    
Intäkter konsultuppdrag 6 249  6 500    
Intäkter övriga 4 § avgifter 0  2     

8 569  8 800       
  

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. 
Gruppen intäkter av andra ersättningar har utökats utifrån att verksamhet angående omhändertagande av 
djur övertogs från polisen den 1 juni 2018 och är anslagsfinansierad. Verkställighetskostnader minus 
ersättning för försålda djur anses utgöra sanktionsavgift och redovisas här.  
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Not 3 Intäkter av bidrag 2019 2018   
Bidrag från statliga myndigheter 89 063  85 556    

varav 
  

  
Uppsala universitet 44  27    
Kammarkollegiet 92  0    
Riksantikvarieämbetet 7 644  2 904    
Statens historiska museer 34  0    
Länsstyrelsen i Dalarnas län 145  146    
Länsstyrelsen i Kronobergs län 89  53    
Länsstyrelsen i Stockholms län 150  23    
Länsstyrelsen i Södermanlands län 21  18    
Länsstyrelsen i Västmanlands län 1 382  274    
Länsstyrelsen i Örebro län 20 561  18 826    
Länsstyrelsen i Östergötlands län 238  0    
Länsstyrelsen i Gotlands län 234  0    
Socialstyrelsen 129  363    
Länsstyrelsen i Skåne län 148  0    
Skogsstyrelsen 546  0    
Arbetsförmedlingen 447  545    
Naturvårdsverket 21 220  25 116    
Statens jordbruksverk 7 116  5 952    
Post- och telestyrelsen 398  79    
Affärsverket svenska kraftnät 0  -9    
Kärnavfallsfonden 675  120    
Statens energimyndighet 553  281    
Försäkringskassan 32  0    
Strålsäkerhetsmyndigheten 213  0    
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 18 253  26 907    
Tillväxtverket 786  0    
Linneuniversitetet 44  27    
Havs- och vattenmyndigheten 7 867  3 905    

Bidrag från övriga -244  553    
varav bidrag från EU:s fonder 0  0    

Summa 88 818  86 109       
  

1) Länsstyrelsen har övertagit vissa arbetsuppgifter inom kulturmiljöområdet från Riksantikvarieämbetet och 
sköter från och med 2019 även alla ansökningar och utbetalningar från kulturmiljöanslaget. Vilket förklarar att 
bidragsintäkterna har ökat jämfört med föregående år. 
2) Intäkter av bidrag från MSB har minskat jämfört med tidigare år, vilket beror på att bidrag till Västra 
Götalands län som ansvarar för länsstyrelsernas Tekniska investeringar i projekten kontinuitet och resiliens 
(TINV) samt Säkra kommunikationer (SKOM) inom Programmet för kontinuitet och resiliens (PKR) år 2018 
redovisats i verksamhetsavsnittet som konsulttjänster. Från och med 2019 redovisas detta istället i 
transfereringsavsnittet. År 2019 redovisas 700 tkr som bidragsintäkter i verksamhetsavsnittet och 53 766 tkr 
som lämnade bidrag i transfereringsavsnittet. År 2018 redovisades bidragsintäkter motsvarande 
konsultkostnader till Västra Götalands län på 13 309 tkr i verksamhetsavsnittet och 0 kr som lämnade bidrag 
i transfereringsavsnittet. 
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Not 4 Finansiella intäkter 2019 2018   
Räntekonto i Riksgälden 13  34    
Övriga finansiella intäkter 36  27    
Summa 49  61  

 

Not 5 Kostnader för personal 2019 2018   
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal 

-91 066  -86 904  

  
varav 

  
  

Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal 
(uppdragstagare) 

-450  -356  

  
Övriga kostnader för personal -47 286  -43 299    
Summa -138 352  -130 203       

  
Personalkostnaderna har ökat mellan året vilket kan förklaras av att antalet årsarbetskrafter har ökat från 
180 till 185 samt den årliga lönerevisionen. 

 

Not 6 Kostnader för lokaler 2019 2018   
Kostnader för lokaler -11 010  -10 500       

  
Lokalkostnaderna som redovisas i tabell E i resultatredovisningen överensstämmer inte med uppgiften i 
denna not. Anledningen är att not E endast presenterar lokalkostnader för residenset samt kostnader för 
kontorslokaler inklusive biytor såsom förråd, källare och garage, medan denna post omfattar hela 
verksamhetens lokalkostnader. 

 

Not 7 Övriga driftskostnader 2019 2018   
Resor -1 118  -1 265    
Varor -3 188  -2 029    
Datatjänster -9 794  -23 380    
Konsulttjänster -17 455  -15 089    
Utbildningstjänster -3 403  -3 216    
Övriga tjänster -17 829  -13 058    
Övrigt -475  -392    
Summa -53 262  -58 429       

  
I datatjänster 2018 ingår kostnader på 13 309 tkr avseende PKR-projektet, motsvarande projektkostnader 
finns inte 2019, vilket förklarar att övriga driftskostnader har minskat mellan åren. Se även not 3.  

 

Not 8 Finansiella kostnader 2019 2018   
Räntekostnader i Riksgälden -83  -158    
Övriga finansiella kostnader -36  -23    
Summa -119  -181  

 

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar 2019 2018   
Årets avskrivningar -2 619  -2 470  
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Not 10 Intäkter av avgifter 
m.m. som inte 
disponeras 

2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
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Avgifter med bestämt 
ekonomiskt mål 

-4 399  -6 006 5 560 4 994 0 10 314 5 560 -5 321 -15 725 
  

2511 Expeditions- och 
ansökningsavgifter 

-2 281  -3 293  920  757  0 3 491  0  -2 735  -8 309  
  

2528 Avgifter vid 
Bergsstaten 

-1  0  0  0  0 8  0  -8  -9  
  

2537 Miljöskyddsavgift -2 153  -2 764  4 550  4 135  0 6 724  0  -2 589  -7 507    
2552 Övriga 
offentligrättsliga avgifter 

37  51  90  102  0 91 0  11 99 
  

varav 
 

    
 

  
  

  
 - Avgifter enligt 
avfallsförordningen 

40  52  90  102  0 79 0  23  116  

  
 - Övriga avgifter -4  -1  0  0  0 12  0  -12  -17              

  
Övriga intäkter som inte 
disponeras och inte har 
bestämt ekonomiskt mål 

1 267  433  700 1 400          3 100  

     
  

 
        

 

  
2714 Sanktionsavgifter 945  378  700 1 309          2 631    
2714 Överlastavgifter 0  0  0 0          0    
2714 Brott mot 
utlänningslagen 

101  55  0 91          247  
  

2714 Särskild avgift enl 
socialtjänstlagen 

0  0  0 0          0  
  

2714 Tilläggsavgift (Plan o 
Bygglagen) 

0  0  0 0          0  
  

2811 Övriga inkomster 221  0  0 0          221    
9455 Lotteriavgifter 0  0  0 0          0       

  
 

        
 

  
Summa avgifter 
redovisade mot 
inkomsttitel 

-3 132  -5 573  6 260 6 393  
 

10 314 5 560 -5 321 -10 925 

            
  

Uppgifterna speglar tabell 6.2 i Regleringsbrev för budgetåret 2019 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. 

Nettoutfall för 2017 och 2018 stämmer inte med lämnade uppgifter i tidigare års årsredovisningar beroende 
på att olika procentsatser för OH-påslaget har använts. 2017 och 2018 användes samma procentsats för alla 
tre åren i tabellen. I 2019 års redovisning har istället respektive års OH-procentsats använts. 

Skillnaden mellan utfall och budget är mer än 10 procent. Inkomsttitlarna varierar både mellan 
verksamhetsområden och år och är svåra att prognostisera.  Sanktionsavgifterna beslutas av 
Arbetsmiljöverket och skickas sedan till länsstyrelsen för fakturering av beslutade avgifter. Länsstyrelsen har 
ingen rådighet över antalet beslutade sanktionsavgifter och prognosen blir därför en uppskattning utifrån 
tidigare år. Antal ärenden har ökat under 2019. 
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Not 11 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 2019 2018   
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -6 393  -5 182       

  
För mer information se tabell Redovisning mot inkomsttitel samt not 10. 

 

Not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av 
bidrag 

2019 2018 
  

01 05 001 000 Förvaltningsanslag 2 086  2 065    
19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 282  400    
Summa 2 368  2 465  

 

Not 13 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av 
bidrag 

2019 2018 
  

Från myndighet 
  

  
Kammarkollegiet 0  89    
Riksantikvarieämbetet 7 564  38    
Länsstyrelsen i Jönköpings län 271  -256    
Länsstyrelsen i Västmanlands län 0  55    
Länsstyrelsen i Örebro län 105  621    
Socialstyrelsen 3 452  2 722    
Naturvårdsverket 4 768  14 546    
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 53 832  20    
Havs- och vattenmyndigheten 10 640  9 410    
Summa 80 631  27 244       

  
1) Transfereringar av bidrag från MSB har ökat jämfört med tidigare år, vilket beror på ett bidrag till Västra 
Götalands län, som ansvarar för länsstyrelsernas tekniska investeringar i projekten kontinuitet och resiliens 
(TINV) samt Säkra kommunikationer (SKOM) inom Programmet för kontinuitet och resiliens (PKR), på 53 
766 tkr har betalats ut. År 2018 redovisades motsvarande bidrag istället som bidragsintäkter och övriga 
driftskostnader i verksamhetsavsnittet till ett belopp av 13 309 tkr. 

 

Not 14 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2019 2018   
Älgvårdsfonden 205  -179    
Bygdemedel 122  119    
Summa 328  -60  
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Not 15 Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för 
transfereringsändamål 

2019 2018 
  

Ingående balans 520  674    
Årets förändring 207  -154    
Utgående balans 727  520       

  
Uppdelat på 

  
  

Älgvårdsfonden 
  

  
Ingående balans 271  455    
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 205  -179    
Lämnade bidrag -20  -6    
Utgående balans 456  271       

  
Bygdemedel 

  
  

Ingående balans 249  220    
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 122  119    
Finansiella kostnader -0  -1    
Lämnade bidrag -100  -88    
Utgående balans 271  249  

 

Not 16 Lämnade bidrag 2019 2018   
Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -69 908  -21 977    
Lämnade bidrag till internationella organisationer 0  -26    
Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -13 211  -7 799    
Summa Lämnade bidrag -83 119  -29 802       

  
inom verksamhetsområden1 

  

  
Deponering, administration och fördelning av medel, allmänna 
arvsfonden m.m. 

-100  -88  

  
Jakt och viltvård -755  -282    
Regional projektverksamhet -2 368  -2 465    
Allmänt och övergripande inom hållbar samhällsplanering och boende 0  -2    
Byggnadsvård -6 342  0    
Fornminnes- och kulturlandskapsvård -690  0    
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer -532  -38    
Allmänt och övergripande inom krishantering och skydd mot olyckor  -38 981  0    
Riskhantering och säkerhet -14 825  0    
Skydd mot olyckor, räddningstjänst -26  -20    
Miljömål -5 691  -16 216    
Miljöövervakning -12  0    
Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och 
kulturreservat) 

-105  -986  
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Not 16 Lämnade bidrag 2019 2018   
Förvaltning och skötsel av skyddade områden -20  -77    
Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön -1 602  -27    
Havsmiljöförvaltning och havsplanering 9  -400    
Efterbehandling av förorenade områden -3 542  -2 321    
Stöd till fisket -482  -535    
Fiskevård och fritidsfiske -3 228  -3 174    
Allmänt och övergripande inom folkhälsa -5  0    
Främjande insatser inom folkhälsoområdet 0  -100    
Jämställdhetsfrågor 0  -308    
Frågor inom mänskliga rättigheter -3 552  -3 022    
Integrationsfrågor -271  256     

-83 119  -29 802    
varav finansiering genom EU-fonder 0  0       

  
1) Lämnade bidrag till Västra Götalands län på 53 766 tkr återfinns under verksamhetsområdena allmänt 
och övergripande inom krishantering och skydd mot olyckor samt riskhantering och säkerhet. År 2018 
redovisades motsvarande bidrag istället i verksamhetsavsnittet som bidragsintäkter och övriga 
driftskostnader till ett belopp av 13 309 tkr. Se även not 13. 

 

Not 17 Årets kapitalförändring 2019 2018   
Verksamhetsutfall 

  
  

Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan -196  -153    
Semesterlöne- och löneskuld 180  261    
Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 som finansieras av 
anslag 

-180  -261  

  
Summa verksamhetsutfall -196  -153       

  
Uppbörd 0 0      

  
Transfereringar 0 0    

      
Summa årets kapitalförändring -196  -153  
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Noter till balansräkningen 
Not 18 Materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31   

Förbättringsutgifter på annans fastighet 
  

  
Ingående anskaffningsvärde 3 867 3 867   
Årets anskaffning 91 0   
Utgående anskaffningsvärde 3 957 3 867      

  
Ingående avskrivningar -1 981 -1 429   
Årets avskrivningar -566 -552   
Utgående avskrivningar -2 547 -1 981    

      
Bokfört värde 1 410 1 886      

  
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

  
  

Ingående anskaffningsvärde 12 198 11 647   
Årets anskaffning 639 746   
Årets försäljning, utrangering -183 -194   
Utgående anskaffningsvärde 12 655 12 198      

  
Ingående avskrivningar -8 637 -6 913   
Årets avskrivningar -2 053 -1 918   
Årets försäljning, utrangering 153 194   
Utgående avskrivningar -10 537 -8 637    

      
Bokfört värde 2 118 3 561      

  
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 3 529 5 447 

 

Not 19 Fordringar hos andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31   
Diverse fordringar andra myndigheter 939 933   
Mervärdesskatt 2 176 2 387   
Summa 3 116 3 321 

 

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31   
Uppbördsfordringar 27 118   
Övriga kortfristiga fordringar 77 185   
Summa 104 303        
Övriga kortfristiga fordringar består av fordringar hos anställda 2019 och ett återkrav av felaktig 
bidragsutbetalning 2018 
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Not 21 Periodavgränsningsposter 2019-12-31 2018-12-31   
Förutbetalda kostnader 

  
  

Förutbetalda hyror 2 804 2 616   
Övriga förutbetalda kostnader 245 219   
Summa förutbetalda kostnader 3 049 2 835      

  
Upplupna bidragsintäkter 

  
  

Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 13 182 7 595   
varav 

  
  

Riksantikvarieämbetet 169 0   
Länsstyrelsen i Stockholms län 70 3   
Länsstyrelsen i Västmanlands län 131 109   
Länsstyrelsen i Örebro län 34 111   
Arbetsförmedlingen 0 45   
Naturvårdsverket 673 0   
Statens jordbruksverk1 11 434 7 144   
Kärnavfallsfonden 163 0   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 221 60   
Tillväxtverket 272 0   
Havs- och vattenmyndigheten 14 121   

Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller 
privatpersoner 

0 480 
  

varav finansiering genom EU-fonder 0 0   
Totala upplupna bidragsintäkter 13 182 8 075   

  
Övriga upplupna intäkter2 3 614 4 413      

  
Summa periodavgränsningsposter 19 845 15 322      

  
1 Upplupna bidragsintäkter från Jordbruksverket avser till allra största delen upparbetade kostnader i läns-
styrelsens projekt i egen regi inom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Medel kan rekvireras fram till 2023. 
2 Övriga upplupna intäkter består till största delen av rekvirerade, men ännu ej erhållna TA-medel 2 827 tkr 
(3 500 tkr) från Jordbruksverket. 
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Not 22 Avräkning med statsverket 2019-12-31 2018-12-31 
Uppbörd 
Ingående balans -481 -1 120 

Redovisat mot inkomsttitel (-) -6 393 -5 182 
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 6 440 5 821 

Skulder avseende uppbörd -434 -481 

Anslag i icke räntebärande flöde 
Ingående balans -171 263 
Redovisat mot anslag (+) 585 496 
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke 
räntebärande flöde (-) 

-214 -929 

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 201 -171 

Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans -3 225 -2 892 
Redovisat mot anslag (+) 108 325 107 185 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -108 291 -107 518 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -3 192 -3 225 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag 
Ingående balans 417 678 

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -180 -261 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag 

237 417 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
Ingående balans 10 114 4 748 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 131 470 75 181 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -114 546 -64 923 
Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -6 227 -4 892 

Övriga fordringar på statens centralkonto 20 812 10 114 

Summa utgående balans avräkning med statsverket 17 623 6 654 

Not 23 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 
Räntekonto i Riksgälden 20 533 48 229 

Myndighetens räntekontokredit är 5 500 tkr och den är ej utnyttjad under året. 

Not 24 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 
Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 5 888 210 

Posten består av deponerade medel avseende hyra och arrende. Uppsala universitet har deponerat hyra på 
5 168 tkr. 
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Not 25 Kassa och bank 2019-12-31 2018-12-31   
Danske Bank, Bygdemedel 272 97   
Danske Bank, Stiftelsen Sveriges nationaldag 20 20   
Dagskassor 1 1   
Summa 293 118 

 

Not  26  Myndighetskapital             
  Donations-

kapital1 
Balanserad 

kapital-
förändring, 

avgifts-
belagd 

verksamhet 

Balanserad 
kapital-

förändring, 
bidrags-

finansierad 
verksamhet 

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-
räkning 

Summa 

  
Utgående balans 2018 20 -1 660 0 -153 -1 793   

varav 
    

    
Avgiftsfinansierad verksamhet 
och resurssamverkan 

0 -1 660 0 -153 -1 813 

  
  

    
    

Ingående balans 2019 20 -1 660 0 -153 -1 793   
Föregående års kapitalförändring 0 -153 0 153 0   
Årets förändring 0 0 0 -196 -196   

varav 
    

    
Avgiftsfinansierad verksamhet 
och resurssamverkan 

0 0 0 -196 -196 
  

  
    

    
Summa årets förändring 0 0 0 -196 -196   
  

    
    

Utgående balans 2019 20 -1 813 0 -196 -1 989           
1) Donationskapital avser Stiftelsen Sveriges nationaldags medel. 

 

Not  27 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2019-12-31 2018-12-31 
  

Ingående avsättningar 308 557   
Årets pensionskostnader 210 21   
Årets pensionsutbetalningar -153 -270   
Utgående avsättning 365 308 

 

Not  28 Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31   
Lokalt omställningsarbete 

  
  

Årets förändring 270 259   
Utgående balans 1 378 1 172   
Summa övriga avsättningar 1 378 1 172        
Länsstyrelsen har under året använt 64 tkr och räknar med att använda 100 tkr under nästkommande år 
av de avsatta medlen för lokalt omställningsarbete. 
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Not  29 Lån i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31   
Ingående balans 5 660 7 377   
Under året upptagna lån 670 746   
Årets amorteringar -2 635 -2 463   
Utgående balans 3 695 5 660      

  
Beviljad låneram 8 500 8 500 

 

Not 30 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31   
 Beviljad kreditram 5 500 5 500 

 

Not  31 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31 
  

Leverantörsskulder 3 703 3 326   
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 2 630 2 468   
Mervärdesskatt 93 119   
Övriga skulder 3 0   
Summa 6 429 5 913 

 

Not  32 Övriga kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31   
Personalens källskatt 2 350 2 226   
Övriga kortfristiga skulder 156 6   

Bestående av 
  

  
Transfereringar under utbetalning 153 0   
Övrigt 3 6   

Summa 2 507 2 232 

 

Not  33 Depositioner 2019-12-31 2018-12-31 
  

Depositioner 5 888 210      
  

Posten består av deponerade medel avseende hyra och arrende. Uppsala Universitet har deponerat 
hyra på 5 168 tkr. Då länsstyrelsen inte kan påverka denna post är det svårt att säga när i tiden 
depositionerna kommer att regleras. 

 

Not 34 Periodavgränsningsposter 2019-12-31 2018-12-31   
Upplupna kostnader 

  
  

Upplupna löner, arvoden inkl social avg 46 61   
Upplupna semesterlöner inkl social avg 8 311 8 174   
Övriga upplupna kostnader1 2 512 18 360   
Summa upplupna kostnader 10 869 26 594      

  
Minskningen mellan åren på övriga upplupna kostnader beror på en upplupen kostnad på 13 309 tkr 
mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende PKR-projektet år 2018, där motsvarande kostnad 
ej finns 2019, Se även not 3.      

  
Oförbrukade bidrag från annan myndighet 34 727 32 118   

varav 
  

  
Uppsala universitet 163 207   
Kammarkollegiet 0 92 
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Not 34 Periodavgränsningsposter 2019-12-31 2018-12-31   
Riksantikvarieämbetet 1 674 3 485   
Länsstyrelsen i Dalarnas län 338 92   
Länsstyrelsen i Jönköpings län 3 274   
Länsstyrelsen i Kronobergs län 92 181   
Länsstyrelsen i Stockholms län 372 430   
Länsstyrelsen i Södermanlands län 180 201   
Länsstyrelsen i Västmanlands län 673 1 932   
Länsstyrelsen i Örebro län 5 057 5 505   
Länsstyrelsen i Östergötlands län 45 283   
Länsstyrelsen i Hallands län 300 300   
Socialstyrelsen 0 195   
Lunds universitet 217 163   
Länsstyrelsen i Skåne län 71 139   
Skogsstyrelsen 54 0   
Naturvårdsverket1 20 125 6 418   
Sveriges lantbruksuniversitet 234 234   
Statens jordbruksverk 2 274 895   
Post- och telestyrelsen 104 180   
Kärnavfallsfonden 0 339   
Statens energimyndighet 378 782   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 342 7 292   
Tillväxtverket 225 50   
Linnéuniversitetet 19 64   
Havs- och vattenmyndigheten 1 787 2 386   

Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att 
användas: 

  

  
 - Inom tre månader  20%  -6 971 492   
 - mer än tre månader till ett år  67%  -23 350 760   
 - mer än ett år till tre år  13%  -4 338 640   
 - mer än tre år  0%  -66 150   

Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer eller 
privatpersoner 

988 714 
  

varav finansiering genom EU-fonder 0 0   
Summa oförbrukade bidrag 35 715 32 832      

  
1Under året har 14 950 tkr avseende åtgärdsmedel för förorenade områden från Naturvårdsverket 
inkommit. Bidraget är inte årsbundet.      

  
Summa periodavgränsningsposter 46 584 59 426 
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Noter i anslagsredovisningen 
Belopp i tkr 

    Anslag/Benämning Villkor Tilldelat 
Belopp 

Utfall 

NOT 35 01 05 001 ap.2 
Länsstyrelserna 
m.m. 

Anslagskredit 3 264 0 
  

Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 3 248 3 192   
Kredit på räntekonto 5 500 0   
Låneram för anläggningstillgångar 8 500 3 695    

      
Finansiering av förvaltningskostnader hos Uppsala läns 
landsting 

2 086 2 086 

      

NOT 36 19 01 001 0 ap.2 
Regionala 
tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen i 
Uppsala län 

Anslagskredit 58 0 
  

Anslagsbehållning som disponeras inget     
Uppföljning och utvärdering 100 100   
Beställningsbemyndigande1 1 000 202   

Två regionala tillväxtprojekt (202 tkr) med beslut om utbetalning efter 2019 års utgång, har beviljats under 
2019. Länsstyrelsen har inga oinfriade beställningsbemyndiganden från tidigare. 
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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 2019 2018 2017 2016 2015 
Låneram i Riksgälden 
Beviljad 8500 8500 8300 11000 10700 
Utnyttjad  3695 5660 7377 8458 9639 
Räntekontokredit i Riksgälden  
Beviljad 5500 5500 5500 5500 5500 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 
Räntekonto  

Ränteintäkter 13 34 42 45 14 
Räntekostnader -83 -158 -119 -139 -45 
Avgiftsintäkter som disponeras3) 
Budget 2520 725 330 428 426 
Utfall mot budget 5197 5230 2395 457 294 
Utfall enligt resultaträkning 9937 10505 7278 7169 4080 

Avgiftsintäkter som inte disponeras 
Budget 6260 4615 4050 3300 3450 
Utfall 6393 5182 6430 4248 3899 
Anslagskredit 
Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 01 05 001 ap. 2 Länsstyrelserna m.m. Uppsala län 
Beviljad 3264 3266 3983 3716 3645 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 19 01 001 ap. 2 Länsstyrelsen i Uppsala län 
Beviljad 58 58 58 235 198 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 
Anslagssparande 
Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 01 05 001 ap.2 Länsstyrelserna m.m. Uppsala län 

Summa anslagssparande 3192 3225 2892 2807 2257 
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 19 01 001 ap.2 Länsstyrelsen i Uppsala län 
Summa anslagssparande 0 89 9 280 105 
- Därav intecknade åtaganden med stöd av anslagssparande - - - - - 

Bemyndiganden 
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 19 01 001 ap.2 Länsstyrelsen i Uppsala län 

Tilldelat 1000 1000 500 1500 2000 

Åtaganden 202 0 0 25 200 
Personal 
Antal årsarbetskrafter2) 185 180 165 159 160 
Medeltal anställda1) 208 205 189 178 176 
Driftkostnad per årsarbetskraft 1096 1108 991 990 937 
Kapitalförändring 

Årets kapitalförändring -196 -153 -32 40 -147 
Balanserad kapitalförändring -1813 -1660 -1628 -1668 -1521 

1) Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 
100%. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 
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2) Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid divideras
med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar.
3) Budgetvärdena har korrigerats för tidigare år. Budgetvärdet överensstämmer nu med prognostiserad intäkt för
avgiftsinkomster som disponeras, enligt bilagan till regleringsbrevet för respektive år. Den stora skillnaden mellan
budgetvärdena och budgetutfallet beror på ökade intäkter för uppdragsverksamhet/resurssamordning. I utfallet enligt
resultaträkningen ingår även sådana intäkter som inte ska ge ett årligt resultat, och därmed ej ingår i
regleringsbrevstabellen, såsom t.ex. § 4-intäkter.
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Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 2019 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Uppsala den 20 februari 2020 

 

 

 

 
Göran Enander 

Landshövding 
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