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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 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 
En redovisning av 2020 kan inte annat än ta sin utgångspunkt i hanteringen och konsekvenserna av den 
pågående pandemin. Som geografiskt områdesansvarig myndighet har länsstyrelsen alltsedan pandemins 
utbrott haft en krisledningsstab i gång i syfte att, bland annat, leverera lägesbilder till regeringen samt 
samordna och stötta länets kommuner i hanteringen av situationen. En omfattande samverkan med relevanta 
aktörer i länet påbörjades tidigt för att gemensamt söka skapa förutsättningar för minskad smittspridning och 
samtidigt begränsa de långvariga negativa effekterna på samhället och dess medborgare. Återkommande 
samråd har även ägt rum med särskilt identifierade grupper såsom representanter för näringslivet, 
civilsamhället, pensionärsorganisationer samt andra statliga myndigheter. Gemensamma 
kommunikationsinsatser har eftersträvats där så har bedömts nödvändigt, till exempel i samband med den 
normalt så stora folkfesten i Uppsala – Valborg.  

Parallellt med pandemihanteringen har myndigheten eftersträvat att upprätthålla övrig verksamhet i så stor 
utsträckning som möjligt. Uppsala län är en av landets mest expansiva regioner med de högsta 
befolkningsökningarna i landet konsekvent under flera års tid. Samtliga åtta kommuner i länet uppvisar en 
befolkningstillväxt. Den goda tillväxten är en styrka för länet men ställer krav på en långsiktigt hållbar 
samhällsplanering. Satsningen på en fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm, med tillhörande 
planer kring byggnation av ett stort antal bostäder i Knivsta och Uppsala, är en viktig komponent för länets 
fortsatta utveckling. Aktiv samverkan med berörda aktörer i denna satsning har därför varit, och fortsätter att 
vara, av särskild vikt för att säkerställa en väl balanserad och hållbar process. Under året gav regeringen 
dessutom länsstyrelsen i uppdrag att följa upp efterlevnaden av de avtal som staten träffat om större samlade 
exploateringar, däribland fyrspårsavtalet.  

Tillgången till eleffekt är en annan förutsättning för fortsatt tillväxt i länet och för omställning till ett hållbart 
transportsystem. Under året har regeringsuppdraget Trygg elförsörjning redovisats, ett uppdrag som Uppsala 
län haft tillsammans med ytterligare tre län. Uppsalaeffekten, som leds av länsstyrelsen, är ett pågående 
samverkansprojekt mellan offentliga aktörer i länet för att effektfrågan inte ska hindra tillväxt och 
klimatarbete i länet. Svenska kraftnät meddelade i slutet av året lösningar som förser Uppsala med omnejd 
önskad kapacitet redan år 2024, sex år tidigare än planerat, vilket är glädjande.  

Klimatarbete och miljö- och naturvård har fortsatt prioriterats högt vid myndigheten. Under våren och hösten 
genomförde jag kommunvandringar i länets åtta kommuner i syfte att lära mer om, samt synliggöra, 
kommunernas arbete med friluftsliv, natur- och friskvård. En av få positiva effekter av pandemin har varit att 
länets befolkning i högre utsträckning vistats i naturen och vi har konstaterat ett väsentligt ökat antal 
besökare i våra naturreservat. Under året fattade myndigheten även beslut om att bilda åtta nya naturreservat. 
Naturens effekter på hälsan, särskilt i samband med covid-19, var också ett tema för den digitala samlingen 
av Forskarna på slottet under hösten. 

Länsstyrelsens tre regionala råd ligger till grund för arbetet med länsstyrelsens prioriterade frågor. För det 
regionala Miljö- och klimatrådet har länets klimat- och energistrategi med tillhörande åtgärdsprogram 
Färdplan för ett hållbart län fortsatt varit i fokus. Nya hållbarhetslöften har under året undertecknats av ett 
stort antal aktörer inom området ekosystem och biologisk mångfald. Rådet för social hållbarhet har lyft de 
effekter covid-19 haft på olika sociala grupper i samhället, men även rådets prioriterade områden mäns våld 
mot kvinnor samt hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden. 
Krissamverkansrådet har naturligtvis haft stor betydelse för den framgångsrika samverkan kring covid-19.  

Länsstyrelsen strävar ständigt efter att korta handläggningstider och att minska ärendebalanser, så även 
under 2020. Genom regelbunden uppföljning, särskilda satsningar inom vissa ärendetyper och genom årliga 
så kallade handläggningsveckor har vi fortsatt att utveckla och förfina våra rutiner. De fokuserade 
ansträngningarna under årets handläggningsveckor gav goda resultat och Länsstyrelsen i Uppsala län har 
fortsatt en mycket god position bland länen när det gäller uppfyllande av målen kring handläggningstider.  
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STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) fortsätter att vara 
en viktig samverkansaktör i länet. STUNS är en arena och mötesplats där näringsliv, offentlig sektor och 
länets två universitet förenas och bidrar till hållbar tillväxt i Uppsalaregionen. STUNS brukar ibland 
omnämnas ”länets ledningsgrupp”, där landshövdingen är ordförande och styrelsen består av våra två 
universitets rektorer, regionstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala samt 
regionchefen för handelskammaren i länet. För STUNS och för innovation i samverkan är internationellt 
samarbete av särskild vikt. Under året har det av förklarliga skäl inte varit någon större aktivitet när det 
gäller det internationella utbytet men möjlighet gavs dock till ett mycket framgångsrikt besök i Uppsala av 
Sydkoreas talman med delegation under tidig höst med fokus på kunskap och innovation.  

2021 blir det fullt fokus på att ”återstarta” samhället. Uppsala är ett län som har bra förutsättningar att snabbt 
komma tillbaka. Vi har ett varierat näringsliv, en stark offentlig sektor och mycket fokus på forskning och 
innovation. Flera investeringar planeras och länet har dessutom en tradition av snabb återhämtning efter 
nedgångar i ekonomin. 

 

 

 

Göran Enander 

Landshövding i Uppsala län 

  

Foto: Sara Linderoth 
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Årsredovisningens innehåll 
Syftet med detta avsnitt är att informera om årsredovisningens upplägg och disposition samt att beskriva de 
huvudsakliga begrepp, mät- och värderingsmetoder som vi använder. Redovisningsprinciper avseende 
finansiella delar, tabeller och ärendestatistik redovisas under rubriken Tilläggsupplysningar och noter i 
avsnittet Finansiell redovisning. 

Årsredovisningens kapitelindelning 
Länsstyrelsens årsredovisning är uppbyggd för att motsvara kraven i förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Den består av delarna: 
• Landshövdingen har ordet  
• Årsredovisningens innehåll 
• Resultatredovisning  
• Övriga återrapporteringskrav 
• Finansiell redovisning 
• Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 
• Bilagor 

Resultatredovisningen inleds med ett avsnitt som vi kallar Om Länsstyrelsen. Här beskrivs länsstyrelsens 
övergripande mål och uppdrag, hur vi jobbar med den strategiska styrningen samt verksamhets- och 
organisationsutveckling. Sedan följer Läget i länet, där en regional lägesbild med utgångspunkt i 
hållbarhetsbegreppen; de miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven, presenteras. Efter detta följer 
avsnittet Redovisning av verksamhetsområden, där återrapporteringskrav och uppdrag redovisas uppdelat 
på verksamhetsområden som utgår från den länsstyrelsegemensamma verksamhets- och ärendestrukturen. 

Redovisning av återrapportering och uppdrag i 
årsredovisningen 
Resultatredovisningen utgår från den länsstyrelsegemensamma strukturen med verksamhetsområden, som 
också ligger till grund för verksamhets- och ärenderedovisningen. I inledningen av varje avsnitt anges vilka 
instruktionsuppgifter, regleringsbrevsuppdrag eller andra återrapporteringsgrunder som besvaras i avsnittet. 
Redovisningen lämnas dock samlat för verksamhetsområdet, och specificeras inte per uppdrag.  

Därefter följer en redogörelse för områdets mål och uppdrag samt en beskrivning av verksamhetens 
huvudprocesser, det vill säga genom vilket/vilka arbetssätt verksamheten huvudsakligen bedrivs.  

Resultatet återges genom att uppnådda prestationer och effekter beskrivs och slutligen bedöms, med bland 
annat stöd av indikatorer. Avsnittet innehåller även en tabell med verksamheten i siffror som visar 
årsarbetskrafter, viss ärendestatistik och uppgifter om kostnader, finansiering och transfereringar. 

Förklaring av begrepp 
Här följer förklaringar och definitioner på några av de begrepp som vi använder oss av i 
resultatbeskrivningarna. 

Huvudprocesser. Vi har valt att använda oss av ett antal huvudprocesser för att beskriva vilken typ av 
arbetsinsatser vi bedriver inom de olika verksamhetsområdena. Skiljelinjerna mellan processerna är inte i 
alla delar uppenbar och indelningen ger inte en hundraprocentigt heltäckande kategorisering, men bidrar till 
att ge en tydligare bild av verksamheten som bedrivs och underlättar i resonemang kring vilka resultat som 
uppnåtts och vilka bedömningar vi gör av dessa. 
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De huvudprocesser vi utgår från är: 
• Tillstånd och prövning 
• Tillsyn och kontroll 
• Förvaltning och skydd 
• Samverkan, samordning och kunskapsfrämjande 

I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) har länsstyrelsen tagit 
fram resultatindikatorer som ska användas som stöd för bedömningar av resultaten inom respektive 
verksamhetsområde. Under året har ett särskilt uppdrag genomförts som syftar till att ta fram 
länsstyrelsegemensamma indikatorer.  

Länsstyrelsens verksamhet styrs av verksamhetsnära mål som har en tydlig koppling till de egna 
arbetsinsatserna, men också av nationella och mer övergripande mål för länet där länsstyrelsens insatser som 
enskild myndighet ingår som en del i påverkan på måluppfyllelsen. I uppdraget att ta fram gemensamma 
indikatorer har fokus legat på prestationer/leveranser och sådana effekter i länet som till relativt hög grad 
beror på länsstyrelsens eget arbete. 

Resultatbedömningen är den samlade bedömningen av resultatet av myndighetens insatser inom 
verksamheten, i förhållande till verksamhetens mål och uppdrag. 

Grunder för bedömningar 
För varje verksamhetsområde bedöms resultatet av genomförda insatser i förhållande till 
verksamhetsområdets mål, syfte och inriktning. Bedömningarna motiveras med stöd av indikatorer och 
övriga resultatbeskrivningar. De bedömningsnivåer som används är: 
• Otillfredsställande: Resultaten når inte upp till målen eller endast i begränsad omfattning når de 

uppsatta målen. 
• Utvecklingsbehov: Resultaten når delvis upp till de uppsatta målen men inte i tillräcklig omfattning. 
• Gott: Resultaten i all väsentlighet uppnår de uppsatta målen. 
• Utmärkt: Resultaten i alla delar uppnår de uppsatta målen med god marginal. 

Resultatbedömningen kan även innehålla en bedömning av trend och riktning i ett regionalt perspektiv. Det 
kan beskrivas i termerna av positiv utveckling, negativ utveckling eller oförändrad. 
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Resultatredovisning 
Om länsstyrelsen 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 5 § p 1–7 • 1A1, Agenda 2030 
• 1A13–1A14 
• 1C4 

• 3 kap. 3 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 

• 7 kap. 3 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Mål och uppdrag 
Utifrån de tre dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet arbetar vi för en hållbar 
utveckling i länet. 

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet och vi samordnar den 
statliga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda 
människors och samhällets intressen. Våra uppdrag och arbetsuppgifter spänner över flera samhällsområden, 
vilket också framgår i resultatredovisningen. Regeringen beslutar huvudsakligen om våra uppgifter och 
uppdrag i länsstyrelseinstruktionen och i vårt regleringsbrev. 

Utifrån det breda och komplexa uppdraget ställs krav på att länsstyrelsen ska fungera som en 
kunskapsorganisation som har förmågan att arbeta tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. 
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Organisation och medarbetare 
Länsstyrelsens organisation 

 
Figur 1. Länsstyrelsens organisationsschema per 2020-12-31. 
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Länsstyrelsegemensamma verksamheter 
Länsstyrelserna har sedan 2009 successivt etablerat gemensamma funktioner för ett antal stödverksamheter. 
Dessa är: 
• Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning (Västra Götaland)  
• Telefonistorganisation (Kronoberg) 
• Samordnad löneservice (Kronoberg) 
• Ekonomiadministration (Örebro) 
• Organisation för dataskydd och informationssäkerhet (Stockholm) 

För att åstadkomma en effektiv utveckling och förvaltning av IT-systemen har länsstyrelserna sedan 2015 en 
etablerad portföljstyrning som hålls ihop via ett gemensamt kansli placerat vid Länsstyrelsen i Västmanlands 
län. Kansliets roll, utöver funktionen för portföljhantering, är att fungera som kansli åt länsrådsmötet och den 
länsrådsgrupp som tillsammans med IT-organisationens chef utgör styrgrupp för utvecklings- och 
förvaltningsportföljen.  

Styrningen av den gemensamma verksamheten sker i olika led. Ytterst står landshövdingar och länsråd för 
övergripande strategiska ställningstaganden. Landshövdingemötet beslutar om årlig rambudget för den 
gemensamma utvecklings- och förvaltningsportföljen och länsrådsmötet beslutar om utvecklingsprojekt som 
ska ingå i utvecklingsportföljen. Varje förvaltningsobjekt i portföljen har i sin tur en styrgrupp sammansatt 
av medarbetare både från den aktuella verksamheten och från IT-avdelningen. Förvaltningsobjektet är också 
knutet till den gruppering av länsråd som samordnar frågor inom det aktuella verksamhetsområdet. 

Kopplat till varje sådan länsrådsgrupp finns ett eller flera nätverk av chefer och/eller handläggare som jobbar 
operativt på uppdrag av länsråden. Dessa saknätverk med företrädare för samtliga länsstyrelser är viktiga 
referensgrupper till förvaltningsobjekten, och påverkar förvaltningsinriktning och systemutveckling genom 
att förmedla verksamhetens behov. 

Behovet av utvecklingsinsatser kopplas också till en gemensam digital strategi samt en gemensam målkarta 
som bland annat omfattar nedanstående strategiska mål. Under 2019–2020 har en nyttorealiseringsprocess 
tagits fram som implementeras i samma takt som nya utvecklingsprojekt startas. 

• Kontakten med länsstyrelserna är enkel och effektiv 
• Länsstyrelserna främjar samarbete och innovation 
• Länsstyrelsernas gemensamma förvaltning och utveckling är effektiv 
• Förtroendet för länsstyrelserna är stort  

För att effektivt driva länsstyrelsernas digitaliseringsarbete startades programmet Nationell digital 
samordning 2020. Programmet omfattar flera parallella spår inom arbetssätt/processer, ledning/styrning, 
användare, information/data samt förutsättningsteknik. Exempel på programmets innehåll är projektet för en 
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess samt arbetet med att ta fram metodik och verktyg för att ensa 
handläggningsprocesser vilket är en grundförutsättning för att kunna använda digitala verktyg. 

Utöver ovanstående har länsstyrelserna alltid ett antal initiativ som måste genomföras på grund av beroenden 
till andra myndigheters uppdrag. För 2020 är det exempelvis anpassningar till Boverkets nya 
handläggningssystem och olika uppdrag samordnat av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). 
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Figur 2. Länsövergripande samverkan. 

Länsstyrelsegemensamt arbete med Agenda 2030 
Länsstyrelserna ska, enligt regleringsbrevsuppdrag 1.1, med utgångspunkt inom respektive myndighets 
ansvarsområde redovisa hur de har utvecklat sitt arbete med att bidra till att genomföra de globala målen för 
hållbar utveckling i Agenda 2030.  

Länsstyrelserna har sedan hösten 2017 ett gemensamt arbete kring Agenda 2030. Under 2018 och 2019 
utvecklades och förtydligades arbetet och en tydlig verksamhetsplan togs fram. 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 vid alla 21 länsstyrelser.  

Det länsstyrelsegemensamma arbetet med Agenda 2030 har som syfte att stödja länsstyrelserna i arbetet med 
regleringsbrevsuppdraget avseende Agenda 2030 och fylla rollen som en regional huvudaktör i arbetet med 
de globala målen. 

Under 2020 har flera aktiviteter anordnats utifrån den handlingsplan som lades fast inför året. Aktiviteterna 
har bland annat handlat om kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och externa 
dialoger i syfte att vidareutveckla och fördjupa länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030. Konkreta exempel 
på gemensamma aktiviteter är: 
• Framtagande och introduktion av ett processtöd för länsstyrelsernas arbete som innehåller bland annat 

GD-forums hållbarhetsbarometer och som är ett stöd för länsstyrelsernas interna och externa arbete med 
Agenda 2030. Länsstyrelsen i Jönköpings län är pilotlän för att testa verktyget som kommer att 
utvärderas efter årsskiftet 2020/2021. Flera länsstyrelser har under året arbetat med GD-forums 
hållbarhetsbarometer i syfte att kartlägga angelägna utvecklingsområden för att ytterligare integrera 
Agenda 2030 i myndighetens interna och externa verksamhet.  

• Länsstyrelsegemensam konferens för länsledningar, länsstyrelsernas kontaktpersoner för Agenda 2030, 
chefer och strateger som berörs av arbetet med Agenda 2030. Syftet med konferensen var att förmedla 
kunskap och bidra till erfarenhetsutbyte och samordning mellan länsstyrelserna i arbetet med Agendan 
samt synliggörande av hur länsstyrelsernas verksamhet kan bidra till att uppnå de Globala målen.  
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• Tematiska föreläsningar utifrån fokusområdena i regeringens handlingsplan för Agenda 2030 med syfte 
att stärka kompetensen inom länsstyrelserna.  

• Kommunikationsinsatser, exempelvis nyhetsbrev om Agenda 2030. 
• Samverkan och dialog med andra aktörer såsom FN-förbundet, Statskontoret, SCB och RKA1. 

Länsstyrelserna finns även representerade i GD-forum, där svenska myndigheter samverkar för att uppnå 
de globala målen, och dess operativa arbetsgrupp. 

Det länsstyrelsegemensamma arbetet har resulterat i fördjupad kunskap om de globala målens koppling till 
länsstyrelsernas 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 och till ökad förmåga att göra avvägningar mellan de tre 
dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Bedömningen är att resultaten i allt väsentligt 
uppnår målen för det länsstyrelsegemensamma arbetet. 

Länsstyrelsegemensamt arbete med informationssäkerhet 
Länsstyrelsernas gemensamma arbete med informationssäkerhet redovisades i september 2020 i 
regleringsbrevsuppdraget 3B27. Här följer en sammanfattning och kortare komplettering. 

Under 2020 har den länsstyrelsegemensamma funktionen för informationssäkerhet (GFIS) blivit operativ i 
nära samarbete med den befintliga nationella organisationen för dataskydd (NOD). Ett samarbete som har 
sina givna förutsättningar i att de båda organisationernas mål och verksamhet sammanfaller inom ramen för 
informationssäkerhet. Detta medför att resurser och kompetens kan samutnyttjas i syfte att verkställa 
uppdragen som är utvecklade från landshövdingebeslutet den 11 oktober 2018. 

Under 2020 har verksamheten särskilt inriktats på att analysera och skapa förutsättningar för ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. Syftet är att skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet som ensar och 
enar de 21 länsstyrelserna och dess gemensamma IT-förvaltning såväl internt som externt. Under året har 
flera insatser initierats för detta av den gemensamma funktionen, tillsammans med länens 
informationssäkerhets- och dataskyddsamordnare, bland annat avseende kravställning, ansvarsfördelning, 
utvecklingsarbete, och uppföljning. På grund av att merparten av informationssäkerhetssamordnarna med 
anledning av den rådande pandemin har avdelats för arbete med krisberedskap har många av dessa insatser 
bromsats eller helt avstannat. 

Ett stort arbete har bedrivits med att producera och implementera Användarriktlinjer för 
informationssäkerhet. Syftet med användarriktlinjerna är att skapa nytta och öka möjligheterna för både 
medarbetarna och förvaltningsorganisationen att göra rätt. En viktig del av informationssäkerheten är 
dataskyddsfrågorna, det vill säga reglerna som styr hur myndigheten behandlar personuppgifter. I likhet med 
många organisationer har dataskyddet haft ett stort fokus sedan ikraftträdandet av EU:s nya 
dataskyddsförordning våren 2018, och länsstyrelserna har sedan dess en nationell organisation som leder och 
stödjer de 21 myndigheterna att följa regelverket. Arbetet under 2020 har i hög grad gått ut på att integrera 
de frågor och de resurser som avsatts nationellt med det ordinarie informationssäkerhetsarbetet som sker 
regionalt.  

Som stöd för förvaltningsobjekten har NOD/GFIS varit mycket aktiva i arbetet med informationsklassning 
och riskanalyser inom de olika förvaltningsobjekten. Utgångspunkten i detta arbete är länsstyrelsernas 
gemensamma modell för informationsklassning som utarbetades och beslutades under 2019.  

Under januari–november 2020 har den gemensamma funktionen hanterat 189 personuppgiftsincidenter varav 
19 rapporterats till Datainspektionen i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 

Program för kontinuitet och resiliens (PKR) 
Länsstyrelsen i Uppsala län har under perioden 2018–2020 lett ett länsstyrelsegemensamt treårigt 
utvecklingsprogram (PKR) i syfte att utveckla delar av länsstyrelsernas samlade förmåga inom krisberedskap 
och totalförsvar. PKR omfattar ett antal olika projekt och har utifrån fem effektmål och femton mer konkreta 
programmål utvecklat förmågor inom områdena informationssäkerhet, kontinuitetsplanering, hantering av 



LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2020 

13 
 

 

lägesbilder, delning av information med hög säkerhetsskyddsklass samt förmåga till regional ledning från en 
alternativ ledningsplats.  

Strävan inom PKR har varit att både stärka förutsättningarna för digitaliseringen av länsstyrelsernas 
verksamhet, samtidigt som det civila försvarets behov av tekniskt stöd tillgodoses. PKR har bidragit till att 
stärka länsstyrelsernas samlade förmåga avseende informations- och IT-säkerhet, signalskydd samt 
säkerhetsskydd, den administrativa hanteringen av skyddsvärd information och metoderna för att ackreditera 
och införa tekniska system som densamma. PKR har dessutom bidragit till att stärka signalskydds- och 
säkerhetsskyddsförmågan i landets kommuner och regioner. Bedömningen är att 13 av PKR:s 15 
programmål i olika grad har uppfyllts. 

Strategin inom PKR har varit att, i samverkan med verksamhetsföreträdare och vår gemensamma IT-
avdelning, utveckla lösningar som sedan införs regionalt av varje länsstyrelse. Samtliga länsstyrelser har i 
olika grad deltagit i arbetet och samråd har hållits med andra berörda statliga myndigheter såsom MSB, 
SÄPO, FRA samt delar av Försvarsmakten. Resultatet blir länsstyrelsegemensamma arbetssätt och 
säkerhetstekniska lösningar. PKR har också bidragit till anpassningar av den länsstyrelsegemensamma 
organisationen samt tydliggjort ansvarsförhållanden i densamma. Även kommuner och regioner är mottagare 
av resultat från PKR:s utvecklingsarbete. Dialog har förts med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
samverkan har skett med stöd av den överenskommelse om arbetet med civilt försvar som slutits mellan 
MSB och SKR. 

En omfattande informationsklassning har inletts under året. Den hanteras inom myndigheternas 
gemensamma verksamhetssystem utifrån en gemensam klassningsmodell som fastställts inom ramen för 
PKR. Klassningsarbetet har letts av Länsstyrelsen i Stockholms län. Tekniska investeringar och systemstöd 
som del i att uppnå kontinuitet och resiliens är också nödvändiga komponenter för uppbyggnaden av 
länsstyrelsernas totalförsvarsförmåga, men framför allt grundförutsättningar för digitaliseringen av 
länsstyrelsernas övriga verksamheter. Arbetet drivs i ett särskilt projekt och under 2020 har tekniska 
lösningar för säker mobiltelefoni och säker inloggning börjat införas på länsstyrelserna i syfte att underlätta 
för länsstyrelsernas medarbetare att följa olika säkerhetskrav.  

Utökat ansvar för signalskydd i det egna länet 
Projektet Säkra kommunikationer (SKOM) har omhändertagit flera delar av länsstyrelsernas uppdrag i 
regleringsbrevet 2018 med att inom arbetet med civilt försvar prioritera stärkta arbetsformer, inklusive 
utrustning och tekniska system, för att i samverkan med andra möta de höga krav på sekretess och robusthet 
som ställs vid höjd beredskap. 

Informationssystemet Signe kryptodator är ett tekniskt verktyg utvecklat inom PKR, som möjliggör ett 
utbyte av begränsat hemlig information mellan länsstyrelser och andra civila regionala totalförsvarsaktörer i 
det egna länet. Signe kryptodator har varit en viktig katalysator för att stärka den samlade regionala 
säkerhetsskyddsförmågan bland länsstyrelser, kommuner och regioner. Merparten av dessa organisationer 
har under 2020 infört Signe. För att bli föremål för tilldelning av Signe måste mottagaren uppfylla särskilda 
säkerhetsskyddskrav som har tagits fram i samråd med SKR. I organisationer som inledningsvis saknar 
godkänd signalskyddschef, har länsstyrelsen även tagit signalskyddschefsansvaret och aktörerna har då blivit 
en del av respektive länsstyrelses signalskyddsorganisation. Ett 50-tal personer har utbildats för att regionalt 
kunna utbilda i handhavandet av signalskyddsutrustning, däribland Signe. 

Den samlade målgruppen för Signe har omfattat verksamhetsutövare med varierad erfarenhet av att hantera 
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. För att uppnå en gemensam lägstanivå har länsstyrelserna med 
stöd av projektet genomfört regionala säkerhetsskyddsutbildningar för olika personalgrupper inom 
kommuner och regioner. 

Även medarbetarna på länsstyrelserna som arbetar med registraturfrågor har i flera omgångar utbildats i 
hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar enligt metodik för delning som tagits fram inom 
projektet Säkra kommunikationer. Utbildningarna har också innehållit moment kopplade till nya 
verksamhetsstöd för dokumentation och digital spårning. Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning har 
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infört en särskild kvalitetsprocess (ackreditering) som väsentligt stärkt den egna förmågan att utveckla och 
förvalta IT-stöd för skyddsvärd information. 

Mottagarorganisation för att vidmakthålla förmågor från PKR 
En viktig uppgift för PKR har varit att säkerställa att förmågeökningarna kan vidmakthållas över tid. Ett 
särskilt fokus har därför legat på att identifiera eller skapa mottagarorganisationer för leveranserna och att 
hitta finansiering för de förvaltningskostnader varje förmågeförändring medför. Under 2019 etablerades ett 
förvaltningsobjekt för samhällsskydd och beredskap inom länsstyrelsernas gemensamma 
förvaltningsorganisation. Nya gemensamma nätverk för verksamhetsområden kopplade till säkerhet och 
totalförsvarsrelaterade frågor har inrättats, till exempel frågor kopplade till samband och ledning. Några av 
de befintliga har också anpassat sina arbetsformer för att kunna utgöra stöd till förvaltningsorganisationen. 

Påverkan från covid-19  
Utvecklingsprogrammets genomförande har påverkats både negativt och positivt av covid-19. Införande på 
länsstyrelser och andra regionala aktörer har fått lägre prioritet och planerna har omarbetats i flera fall, vilket 
betyder att införandet av flera av de centrala leveranserna kommer att pågå under 2021. PKR som ramverk är 
därför planerat att i viss omfattning fortsätta under 2021. Pandemin har dock varit en viktig drivkraft i att öka 
förmågan inom några av utvecklingsområdena bland annat hur samhällsviktig verksamhet på länsstyrelsen 
ska identifieras och prioriteras, hur bortfall av personal ska hanteras samt arbetet med att ta fram och dela 
lägesbilder i händelse av samhällsstörning. I vissa län har kryptodatorn Signe använts för att dela känslig 
information mellan de regionala aktörerna, vilket påskyndat införandet. Även Socialstyrelsen har tillkommit 
som nationell användare av Signe. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Under större delen av året har hemarbete tillämpats och vårt sätt att mötas har digitaliserats. Fokus för 
arbetsmiljöarbetet har varit att säkerställa att medarbetare har tillräckligt god arbetsmiljö för hemarbete såväl 
fysiskt som socialt och organisatoriskt. Riskbedömningar och skyddsronder har genomförts, bland annat har 
ergonomistöd och samtalsstöd erbjudits och en tillfällig utökning av friskvårdstimmen införts.  

Under våren genomfördes veckovisa chefsmöten för att kunna följa upp, informera, ge stöd och skapa 
förutsättningar för våra chefer att göra detsamma för sina medarbetare. Även med skyddsorganisationen och 
fackliga parter genomfördes veckovisa dialoger. Under hösten återgick chefsmöten till sin tidigare form med 
längre möten ungefär var sjätte vecka.  

En medarbetarenkät genomfördes under hösten. Mätningar kommer att genomföras två gånger per år jämfört 
med tidigare mätning vartannat år. Syftet är att lyfta dialogen om arbetsmiljön till att bli en än mer integrerad 
del av myndighetens arbetsmiljöarbete. Svarsfrekvensen i höstens mätning landade på 96 procent vilket är ett 
mycket högt deltagande. Under åren har ett aktivt arbete genomförts i att förtydliga verksamhetens mål. Det 
har varit ett led i att öka delaktigheten och tydligheten i vad vi ska nå för resultat.  Det är en viktig faktor för 
att skapa en hälsosam arbetsplats. Årets mätning visar att vi har gjort en betydande positiv förflyttning kring 
tydligheten om våra mål. Uppdragen har under senare år ökat och vi ser att vi har utmaningar i att arbeta med 
både chefer och medarbetares arbetsbelastning.  

Det fortsatta aktiva arbetet med att agera vid tidiga signaler samt i rehabiliteringar har bidragit till att vår 
sjukfrånvaro har minskat, från 4,4 procent år 2019 till 3,5 procent år 2020.  

Kompetensförsörjning 
Länsstyrelsen har rekryterat den kompetens som vårt uppdrag kräver, även om det förekommer att 
kandidater som erbjudits anställning tackar nej på grund av myndighetens löneläge. Inom ett par 
kompetensområden, framförallt inom områdena krisberedskap, miljöskydd och jordbrukarstöd, där 
länsstyrelsen har annonserat ett flertal gånger under året tenderar antalet högt meriterade sökande att minska. 
För de rekryteringarna har antalet annonseringskanaler utökats för att även nå ut till dem som inte aktivt 
söker nytt arbete.  
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Under året har också interna förflyttningar av anställda gjorts bland annat för att tillfälligt stötta upp i 
ärendehandläggning men också förflyttningar tillsvidare utifrån både verksamhetens behov och medarbetares 
vilja till vidareutveckling. Med anledning av pandemin har även ett större antal medarbetare arbetat i vår stab 
under 2020.  

Introduktionsutbildningen har genomförts digitalt och avsnittet om säkerhet har utökats. En utbildning i 
kompetensbaserad rekrytering har genomförts för chefer. Länsstyrelsen har även genomfört en mindre 
utbildning i förändringsledning för myndighetens chefer.  

År Nyanställda Nyanställda (%) Avgångna  Avgångna (%) 
2020 23 11,8 18 9,3 
2019 1) 28 14,9 24 12,8 

2018 1) 44 25,2 22 12,6 

Beräkningen avser tillsvidareanställningar. 
1) Ny beräkningsmodell används år 2020 och föregående års siffror är omräknade enligt den nya beräkningsmodellen. I den tidigare 
beräkningsmodellen ingick alla förändringar av anställningsform, och eftersom Länsstyrelsen i Uppsala län tillämpar provanställning på 
samtliga tillsvidareanställningar, innebar det att den tidigare modellen genererade för höga värden för både nyanställda och avgångna. Detta 
är nu korrigerat. 

Sjukfrånvaro 
Kön Ålder 2020 2019 

Antal 
anställda1) 

Total 
sjukfrånvaro i 
förhållande till 

sammanlagd 
ordinarie 

arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar och 

längre i 
förhållande till 

total sjuk-
frånvaro (%) 

Antal 
anställda1) 

Total sjuk-
frånvaro i 

förhållande till 
sammanlagd 

ordinarie 
arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar och 

längre i för-
hållande till 

total sjuk-
frånvaro (%) 

Män ≤29 2 - -  - -  

30–49 34,3 1,7 32,7 30,6 2,1 38,8 

50≥ 28,3 2,4 52,4 28,9 2  

Alla 66 2 40,7 63,5 2,1 19,1 

Kvinnor ≤29 2 - -  - -  

30–49 107 4,5 69,2 96,7 6,3 75,8 

50≥ 42,5 3,5 18,3 39,1 3,9 63,8 

Alla 154,9 4,1 60,7 144,1 5,4 72,4 

Samtliga ≤29 - -  12,3 3  

30–49 141,3 3,8 66,5 127,4 5,3 73,4 

50≥ 70,8 3,0 29,6 68 3,1 50,2 

Summa 220,9 3,5 58,1 207,6 4,4 66,9 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
1) Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 %. Därutöver räknas 
timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 
2) Enligt 7 kap. 3 § FÅB (2000:605) framgår att uppgifter för grupper med högst 10 anställda inte ska lämnas och inte heller om uppgiften kan 
hänföras till en enskild individ. 

Både den totala sjukfrånvaron och sjukfrånvaron som överstiger 60 dagar har minskat. Ett aktivt arbete med 
att upptäcka tidiga signaler samt hemarbetet har bidragit till den minskningen. Hemarbetet har troligen 
inneburit en lägre smittspridning av vanligt förekommande virus som annars hade kunnat leda till en 
sjukfrånvaro. 
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Strategisk styrning och planering 
Riktningen för länsstyrelsens verksamhet fastställs genom prioriterade mål i verksamhetsplanen. I den mån 
det är möjligt eftersträvas en långsiktighet i de mål som prioriteras genom att låta dessa återkomma i 
verksamhetsplanen över tid. Kopplat till de övergripande prioriteringarna identifieras delmål och aktiviteter, 
både på myndighets- och avdelningsnivå, genom vilka justeringar i de mer långsiktiga målområdena kan 
göras från år till år. Utöver prioriterade verksamhetsmål innehåller verksamhetsplanen även ett så kallat 
ramverk. I ramverket målsätts övergripande perspektiv och verksamhetsområden som ska genomsyra och 
integreras i alla enheters och medarbetares arbete, till exempel jämställdhet, digitalisering, ledar- och 
medarbetarskap. Ramverket är en del av myndighetens systematiska verksamhetsutvecklingsarbete och följs 
upp på samma sätt som övriga mål. Verksamhetsplanen följs upp genom tertialrapportering tre gånger per år 
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. Utvärdering av myndighetens måluppfyllelse är också en 
integrerad del i de återkommande medarbetarsamtalen. 

Integrering av sektorsövergripande områden 
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen) 5 § tar upp ett antal 
sektorsövergripande områden som ska hanteras i vårt myndighetsarbete. Dessa gäller jämställdhet, 
könsuppdelad statistik, barnperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 
mänskliga rättigheter, folkhälsa och förenkla för företag. Här lyfts även övriga sektorsövergripande områden 
som ska beaktas i all verksamhet.  

Jämställdhet 
Länsstyrelsen har under 2020 haft ett fortsatt fokus på att implementera den interna strategin för jämställdhet 
(S2016/07873/JÄM), samt regleringsbrevsuppdrag 1.13, och därigenom verkat för att genomföra den 
nationella jämställdhetspolitiken regionalt. Arbetet har framför allt fokuserat på två av den interna strategins 
delmål: ”jämställdhet ska ingå i alla delar av verksamhetsstyrningen” och ”arbetsgruppen för 
jämställdhetsintegrering har en aktiv roll och används som stöd av chefer och medarbetare i myndighetens 
arbete med jämställdhetsintegrering”. 

Det finns en risk att jämställdhetsarbete och genusperspektiv nedprioriteras i kristider. Den pågående 
pandemin har påverkat utformningen av länsstyrelsens stöd inom jämställdhetsintegrering på så sätt att flera 
insatser har ställts in eller ställts om till digitalt format. Länsstyrelsen uppmärksammade emellertid tidigt 
behovet av att integrera ett socialt perspektiv i krisberedskapsarbetet. För att säkerställa att de framtagna 
lägesbilderna inkluderar dessa perspektiv har länsstyrelsen arbetat parallellt med att sammanställa nationella 
kunskapsunderlag och att kalla samman flera av länets aktörer, både myndigheter och civilsamhälle, till 
uppföljningsmöten för att få en fördjupad lägesbild av hur särskilt utsatta grupper har påverkats av 
pandemin. Detta har även diskuterats vid möten med Rådet för social hållbarhet i Uppsala län. Resultatet av 
denna satsning är att länsstyrelsen tydligt har kunnat lyfta vikten av att säkerställa ett anpassat 
krisberedskapsarbete utefter olika gruppers behov och förutsättningar. 

Integrering av jämställdhet i verksamhetsstyrning 
Länsstyrelsens systematiska arbete med att integrera jämställdhet har fortsatt under 2020. Ett ändrat upplägg 
av myndighetens övergripande verksamhetsplan har resulterat i att enheterna har identifierat aktiviteter som 
ska genomföras kopplat till jämställdhetsarbetet istället för formulerade enhetsmål inom området. 
Framtagandet av aktiviteter grundar sig i analyser eller syftar till att analysera vilka ojämställdhetsproblem 
som verksamheten kan åtgärda.  

Under 2020 har jämställdhetsarbetet följts upp inom det ordinarie uppföljningssystemet som finns, det vill 
säga myndighetens tertialuppföljningar.  
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Länsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhet och jämlikhet 
Länsstyrelsen har utvecklat verksamheten inom den särskilda arbetsgruppen för jämställdhet under 2020 
genom att öka samordningen med uppdragen inom mänskliga rättigheter och barnrätt. Syftet har varit att nå 
en ännu mer framgångsrik jämställdhetsintegrering i verksamheten och att därigenom verka för den 
nationella jämställdhetspolitikens genomförande på regional nivå. Detta har varit kvalitetshöjande för 
jämställdhetsarbetet i stort på myndigheten och varje enhet har kunnat få tydligare stöd i sina prioriteringar 
inom både jämställhets-, jämlikhets- och barnrättsområdet.  

Revidering av internstrategi för jämställdhet 
Under 2020 valde länsstyrelsen att påbörja en revidering av sin interna strategi för jämställdhet inför år 2021. 
Det huvudsakliga fokuset har varit att skapa en tydligare koppling mellan jämställdhet och jämlikhet i 
arbetet. Strategin för jämställdhet och jämlikhet ska ligga till grund för myndighetens vidare arbete med 
länsstyrelseinstruktionens 5 § 1–5. Av den anledningen har den interna arbetsgruppen för jämställdhet också 
utvecklats till att omfatta stöd till medarbetare och chefer i både jämställdhets- och jämlikhetsintegrering. 
Länsstyrelsen bedömer att detta bidrar till en väsentlig kvalitetshöjning av de planerade insatserna.  

Kunskapshöjande insatser 
Vid arbete med systematisk jämställdhetsintegrering krävs en generell baskunskap om jämställdhet. För att 
säkerställa en sådan baskunskap hos medarbetarna har jämställdhet inkluderats som ett obligatoriskt moment 
vid myndighetens introduktionsutbildning för nyanställda. Medarbetarna har också erbjudits olika 
kunskapshöjande insatser där bland annat representant från Försvarsmakten varit inbjuden för att presentera 
deras jämställdhetsarbete. 

Genomgående analysera och presentera individbaserad statistik baserat på kön 
Individbaserad statistik uppdelad på kön redovisas inte genomgående vid länsstyrelsen och arbetet med 
könsuppdelad statistik i ärendesystemet Platina har försenats under den rådande pandemin. Länsstyrelserna 
har fattat ett gemensamt beslut om att bilda ett nationellt utvecklingsprojekt som förväntas resultera i en 
vidareutveckling av myndighetens system för statistik. Arbetet kommer att ske mellan sakområdet 
jämställdhet och generellt handläggningsstöd. 

Mänskliga rättigheter och folkhälsa 
Länsstyrelsen har 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 rättigheter för 
personer som riskerar särskild utsatthet. Det har bland annat resulterat i att den regionala 
bostadsmarknadsanalysen har präglats av ett rättighetsperspektiv. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har fortsatt sitt utvecklingsarbete för ökad samordning av 
länsstyrelseinstruktionens uppdrag 5 § 1–5, det vill säga jämställdhet, könsuppdelad statistik, barnrätt, 
funktionshinder, mänskliga rättigheter och skyddet mot diskriminering. Då dessa perspektivfrågor ska 
genomsyra myndighetens verksamhet har också särskild vikt lagts vid att säkerställa att de inte konkurrerar 
med varandra. 

Arbetet med att integrera de mänskliga rättigheterna i verksamheten fortsatte under året genom att även 
inkludera mänskliga rättigheter som ett obligatoriskt moment i myndighetens introduktionsutbildning. 
Förutom att informera nyanställda om länsstyrelsens uppdrag inom mänskliga rättigheter ger utbildningen en 
bredare förståelse för ett rättighetsbaserat arbetssätt, skyldigheter som offentliganställd och generell 
grundkunskap om mänskliga rättigheter.  

Länsstyrelsen har fortsatt arbetat med översynen av myndighetens interna policy för lika rättigheter och 
möjligheter med tillhörande handlingsplan. Detta görs med utgångspunkt i diskrimineringslagens krav på 
aktiva åtgärder för att särskilt belysa, analysera och beakta skyddet mot diskriminering i den egna 
verksamheten. Arbetet har skett i samverkan med fack och skyddsombud. 

Länsstyrelsen har under 2020 även arbetat övergripande med att belysa, analysera och beakta de mänskliga 
rättigheterna inom en rad olika uppdrag och tvärperspektiv, däribland landsbygdsutveckling inom uppdraget 
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för grundläggande betaltjänster. Insatserna har framför allt fokuserat på att integrera rättighetsinnehavarnas 
perspektiv. 

Barnrätt 
Länsstyrelsen har verkat för att integrera barnrättsperspektivet såväl internt inom myndigheten som externt 
hos länets kommuner. Under året har Håbo och Tierps kommuner genomgått utbildning om barnperspektivet 
i plan- och bostadsfrågor. Länsstyrelsen involverades tidigt i processen och utformade en workshop med 
syfte att bättre tillgodose barnets rättigheter i samband med bostadsbyggande och större infrastrukturprojekt. 

Som nämnts ovan, angående jämställdhet och mänskliga rättigheter, så har samordningen av 
länsstyrelseinstruktionens uppdrag 5 § 1–5 innefattat även barnets rättigheter. Medarbetare, och i synnerhet 
den strategiska arbetsgruppen för jämställdhet och jämlikhet med representanter från varje enhet, har ökat sin 
kunskap och medvetenhet om vikten av att inkludera barnrättsfrågor i verksamheten. Att perspektivet har 
inkluderats i introduktionsutbildningen har både fördjupat och höjt kvaliteten på den kunskapen. 

Ett annat exempel på hur Länsstyrelsen i Uppsala län har synliggjort barns rättigheter är en genomförd 
samverkansinsats med åtta andra länsstyrelser inom ANDT-uppdraget, där lokala ANDT-strateger och 
samordnare har fått utbildning i barnkonventionen. 

Förenkla för företag 
Under året har länsstyrelsen genomgående haft stort fokus på ärendehandläggning och förbättrade 
handläggningstider, bland annat genom de årliga handläggningsveckorna och genom regelbunden 
uppföljning av handläggningstiderna på ledningsnivå. Handläggningsveckorna syftar till att upprätthålla 
korta handläggningstider och inte bygga balanser för att säkerställa en god servicenivå gentemot länets 
medborgare och företag. Det ger dessutom medarbetarna bättre förutsättningar att mer samordnat och 
koncentrerat arbeta med ärendehandläggning. Länsstyrelsen har under flera år arbetat systematiskt med 
ärendebalanser och handläggningstider, vilket resulterat i att myndigheten har korta handläggningstider. 
Antal ärenden per årsarbetskraft har ökat från 93 till 98. Trots att totalt fler änden avgjorts jämfört med 2019 
har balansen ökat, vilket beror på en kraftigt ökad ärendeingång. 

Länsstyrelsen har under 2020 arbetat med att förstärka flera av de insatser som påbörjats under tidigare år. 
Exempelvis har länsstyrelsen nu helt digitaliserat ansöknings- och rapporteringsprocessen för regionala 
tillväxtmedel genom att integrera ansökningsförfarandet och projektuppföljningen med Tillväxtverkets 
system NYPS2020. Detta medför att handläggningen går snabbare och blir mer transparent och rättssäker.  

Inför inlämningen av SAM-ansökan arrangerade länsstyrelsen en informationskväll för stödsökande vilket 
möjliggjorde att de som var på plats snabbt och enkelt kunde få svar på sina frågor. Vanligtvis erbjuder 
länsstyrelsen en ”på-platsen-service” som innebär att stödsökande kan komma till länsstyrelsen och låna 
dator för att göra sin ansökan tillsammans med en handläggare. Denna fick ställas om till en digital service 
där myndigheten hjälpte lantbrukaren med att fylla i ansökan på distans och sedan skickade den till 
vederbörande för underskrift. Effekten blev att länsstyrelsen kunde ge hjälp till sökande som annars inte 
skulle ha möjlighet att få in en ansökan. Vidare har Länsstyrelsen i Uppsala län tillsammans med övriga 
länsstyrelser haft utökade öppettider för kundservice via telefon under SAM-perioden.  

För att främja en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i länet har åtgärder och aktiviteter 
genomförts inom ramen för den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län. Ett av handlingsplanens fem 
teman handlar om att förenkla för företag. Målet med handlingsplanen är att bidra till måluppfyllelsen av den 
nationella livsmedelsstrategin, länets regionala utvecklingsstrategi och Agenda 2030. Inom projekt kopplade 
till handlingsplanen genomförs externa aktiviteter tillsammans med samarbetsparter riktade till hela 
livsmedelssystemets aktörer, från primärproducent och förädlare till konsument. Under året genomfördes en 
affärsutbildning för livsmedelsproducenter i ett av projekten. Livsmedelsstrategins mål och intention 
genomsyrar flera delar av myndighetens arbete i syfte att bidra till en stärkt livsmedelsproduktion i länet.  

Under 2020 har länsstyrelsen bedrivit flera projekt som syftar till att skapa förutsättningar för livskraftiga 
fiskbestånd som gynnar såväl allmänhetens tillgång till fiske, liksom en fiskerinäring som levererar hållbara 
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råvaror av hög kvalitet, skapar nya arbetstillfällen i glesbygd samt bidrar till länets attraktionskraft och 
främjar utveckling av näringar baserade på fiske och turism. Ett exempel är Abborre 2.0 där länsstyrelsen 
tillsammans med Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund erhållit särskilda åtgärdsmedel från Havs- och 
vattenmyndigheten. Syftet med projektet är att öka rekryteringen av abborre till kusten genom att 
tillgängliggöra och återskapa sjömiljöer. Ett annat viktigt syfte är också att följa upp och utvärdera 
genomförda åtgärder för att erhålla en vetenskaplig grund för riktlinjer för fiskevård riktad mot kustens 
abborrbestånd. Under året har informationsfilmer spelats in och spridits.  

Informationssäkerhet 
Länsstyrelsen arbetar för att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet för att säkerställa att 
myndigheten bedriver ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Arbetet är beroende av 
nationella riktlinjer och styrning. Genom sådana riktlinjer och nationell styrning förbättras och förstärks 
länsstyrelsens förutsättningar att identifiera risker. Vid landshövdingemötet den 11 oktober 2018 beslutades 
att länsstyrelsernas gemensamma funktion för informationssäkerhet skulle inrättas. Den gemensamma 
funktionen ska tillsammans med Nationell organisation för dataskydd (NOD) ta fram och förvalta 
rekommendationer för länsstyrelsernas gemensamma informationssäkerhet. Med gemensam 
informationssäkerhet menas en gemensam modell för klassning av information, gemensam 
informationssäkerhetspolicy, gemensamma användarriktlinjer för informationssäkerhet samt gemensamma 
riktlinjer för systematiskt och riskbaserat arbete med informationssäkerhet (LIS). Samråd sker med 
länsstyrelsernas nätverk för informationssäkerhetsamordnare samt säkerhetsskyddsnätverket. Den 
gemensamma funktionen ansvarar för att stödja länsstyrelsernas arbete. Det ska bland annat ske genom att 
samordna utbildningar inom informationssäkerhet, inventering av behov och brister och en årlig rapportering 
till landshövdingemötet. 

Länsstyrelsen har under året genomfört utbildningar för nyanställda och introduktioner i 
ärendehanteringssystemet Platina. Informations- och utbildningsinsatser har även skett inom dataskydd och 
IT-säkerhet. Länsstyrelsen har även genomfört en översyn av behörigheter i de system som länsstyrelsen 
förvaltar. Planen är att sådana översyner ska ske regelbundet varje år. Under året har länsstyrelsen dessutom 
påbörjat arbetet med att informationsklassificera länsstyrelsegemensamma informationsbehandlingsresurser 
och att verifiera att klassningen är korrekt och komplett för gemensamma informationsmängder enligt 
beslutet om en gemensam informationsklassningsmodell från 2019. Vidare har länsstyrelsen beslutat om en 
informationssäkerhetspolicy. Gemensamma användarriktlinjer för informationssäkerhet har fastställts under 
året och ska implementeras i verksamheten under 2021. 

Agenda 2030 
Länsstyrelsens verksamhet har starka kopplingar till i princip alla de globala målen i Agenda 2030. 
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. 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.  

Länsstyrelsen medverkar i ett Agenda 2030-myndighetsnätverk. I nätverket ingår, förutom länsstyrelsen, 
Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Läkemedelsverket, Institutet för språk och 
folkminnen, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Under 
året har nätverket arrangerat två digitala konferenser där varje aktör hade möjlighet att lyfta fram goda 
exempel på arbete som genomförs för att bidra till Agenda 2030:s måluppfyllelse. 
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Verksamhetsöversikt 
Länsstyrelsen i Uppsala län 2020 2019 2018 
Medarbetardata    
Antal anställda 1) 220,9 207,6 204,6 
Antal årsarbetskrafter 200,6 184,9 179,8 

varav årsarbetskrafter män 62,1 59,6 58,5 
varav årsarbetskrafter kvinnor 138,4 125,2 121,2 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 19 012 18 365 16 908 
Antal beslutade ärenden 19 683 17 186 16 853 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 5 315 4 431 2 480 
Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad exklusive resurssamverkan inkl. OH 201 104 200 389 198 336 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 80 536 72 534 73 358 
varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 57 303 96 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 66 625 74 067 70 765 
varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 761 1 257 3 029 

varav OH 53 126 52 227 51 088 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen 84 452 83 119 29 802 
1) Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 %. Därutöver räknas 
timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 

Kommentar till tabellen medarbetar-, verksamhets- och ekonomidata 
Antalet anställda och antalet årsarbetskrafter har ökat 2020 jämfört med 2019, vilket beror på en utökning av 
antalet uppdrag och en ökad tilldelning av riktade sakanslagsmedel. 

Antal inkomna och upprättade ärenden har ökat stadigt mellan åren. De största ökningarna återfinns inom 
områdena VÄS 20–21, 25 (övrig förvaltning och trafikföreskrifter), och inom VÄS 28 (livsmedelskontroll, 
djurskydd, allmänna veterinära frågor) inom området primärproduktion, samt inom området VÄS 50–58 
(naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet), där antalet ärenden har ökat inom många olika 
ärendegrupper. Samtidigt har beslutstakten ökat något mellan år 2019 0ch 2020, från 93 till 98 beslut per 
årsarbetskraft.  

Pandemin har påverkat myndigheten starkt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. I början av pandemin 
var motsvarande cirka 25 heltidsarbetskrafter av myndighetens 220 anställda engagerade i stabsarbetet och 
andra arbetade partiellt med krisfrågor i linjeverksamheten. Därefter har antalet successivt minskat ner till 
sex–sju personer i staben från september. Stabsarbetet har trängt undan annan verksamhet och finansieras till 
största delen av förvaltningsanslaget, vilket har inneburit en viss förskjutning av finansiering från 
sakanslagsfinansierad verksamhet till förvaltningsanslagsfinansierad verksamhet. Verksamhetskostnaderna 
totalt har varit i stort sett oförändrade 2020 jämfört med 2019, men inom kostnadsposterna finns stora 
skillnader. Lönekostnaderna har ökat, vilket beror på den årliga lönerevisionen och på att antalet 
årsarbetskrafter har ökat. IT-kostnaderna har ökat beroende på hemarbete och förändrat arbetssätt, medan 
kostnaderna för representation, resor, kurser och konferenser har minskat med anledning av att verksamhet 
har ställts in eller genomförts digitalt.  
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Läget i länet 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 2 § p. 3   

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Socialt perspektiv 
Länsstyrelsen, och flera andra aktörer i länet, gick redan i början av mars upp i stabsläge då smittspridningen 
av covid-19 tog fart. Tidigt etablerades ett samarbete i länet för materialförsörjning av bland annat 
munskydd och handsprit där länsstyrelsens funktion var att koordinera samverkan med kommunerna. 
Kommunerna uppvisade stor solidaritet sinsemellan och tillgängligt material fördelades till de med mest akut 
behov. Eftersom det i länet finns två universitet, flera statliga myndigheter och många företag inom life 
science-sektorn var det möjligt att med kort varsel få fram en hel del nödvändigt material till sjukvård och 
omsorg. 

Länsstyrelsen har under året bland annat sammanställt lägesbilder av kommunernas bedömning av eventuell 
risk för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av pandemin. Bilden i Uppsala län 
är inte entydig utan utmaningarna skiljer sig åt mellan kommunerna. Kommunerna rapporterar bland annat 
ett ökat behov av stöd till personer utsatta för våld i nära relation, ett mer akut läge när orosanmälningar görs 
angående barn, ett ökat antal placeringar av barn och unga, ökad drogproblematik bland ungdomar samt fler 
ansökningar om ekonomiskt bistånd och nedstämdhet bland äldre. Konsekvenserna är värre för dem som var 
utsatta redan innan pandemin. 

Under året har digitaliseringen av samhället accelererat och skapat både nya möjligheter och utmaningar. 
Digitaliseringen och således samhället i stort ställer allt högre krav på människors digitala kompetens. Det 
digitala utanförskapet riskerar att öka. Länsstyrelsen i samarbete med Region Uppsala arrangerade en 
workshop om social utsatthet och covid-19 med civilsamhället som målgrupp. Där framkom det att det finns 
en ökad isolering och ensamhet, att särskilt utsatta grupper blir än mer utsatta och att digitala lösningar kan 
ge sämre kvalitet och sekretess. Samtidigt finns även positiva konsekvenser som att digitala träffpunkter kan 
öka den social samvaron. 

Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar i nära samverkan med länets kommuner, Region Uppsala samt andra 
regionala och lokala aktörer inom många frågor där samverkan kan kopplas till Rådet för social hållbarhet. 
Rådet, vilket leds av landshövdingen, samlar de högsta tjänstepersonerna inom offentlig sektor i Uppsala län 
i syfte att skapa struktur och systematisk samverkan kring länets arbete för att nå en social hållbarhet.  

Inom rådssamverkan har två prioriteringar och flertalet insatsområden tagits fram. De två prioriterade 
områdena är:  
• hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden 
• mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barn- 

och tvångsäktenskap, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt könsstympning. 

Uppsala läns befolkning ökade med två procent år 2019 (+ 7 359 personer) och länet har den kraftigaste 
procentuella befolkningsökningen i Sverige för fjärde året i följd. År 2019 växte samtliga kommuner i länet. 
Samma tendenser ses under de tre första kvartalen 2020. Sedan millennieskiftet har befolkningen ökat från 
294 196 invånare till 388 713 invånare. Kommunerna uppger att förväntat påbörjande av bostadsbyggande 
för 2020–2021 håller en fortsatt hög nivå. Det finns ett fortsatt intresse att bygga bostäder i Uppsala län även 
om det skiljer sig inom och mellan länets kommuner. Trots att det har byggts många bostäder under de 
senaste åren finns det människor som inte hittar en bostad som passar deras behov. Det kan finnas 
ekonomiska eller sociala orsaker till det, men det kan också bero på att de bostäder som finns att tillgå inte 
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uppfyller behoven på andra grunder. Till exempel råder det brist på bostäder för särskilda grupper. Därför 
har länsstyrelsen lagt ett särskilt fokus på bostadsförsörjning för särskilda grupper i årets regionala 
bostadsmarknadsanalys. 

Alla kommuner i länet har ett underskott på bostäder, totalt sett. Underskottet på bostäder slår hårt mot 
hushåll som är på väg in på bostadsmarknaden och hushåll med lägre inkomster. Underskott på bostäder 
riskerar även att få negativa konsekvenser för länets tillväxt, exempelvis när det gäller möjligheten att 
rekrytera kompetens till offentlig förvaltning och privat sektor där företag riskerar att påverkas negativt.  

En stor och viktig utmaning i närtid är att öka utbudet av bostäder med lägre boendekostnader. Detta är 
särskilt viktigt för att unga vuxna, nyanlända och låg- och medelinkomsttagare ska komma in på 
bostadsmarknaden. Situationen på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning samt äldre 
måste också ses över.  

Länsstyrelsen i Uppsala län bedömer att tillgången till de grundläggande betaltjänsterna är tillfredsställande i 
länet i sin helhet. Den stora majoriteten av befolkningen har kortare än 25 kilometer till närmsta plats för 
kontantuttag, dagskassehantering eller betalningsförmedling. Dock visar årets bevakningsarbete att vissa 
grupper i befolkningen inte har en tillfredställande tillgång till betaltjänsterna. Framför allt handlar det om 
äldre, personer med vissa funktionsnedsättningar och ekonomiskt utsatta. Tillgången är sämre på 
landsbygderna jämfört med länets tätorter och större städer. 

Ekonomiskt perspektiv 
Pandemin och åtgärderna som syftat till att minska smittspridningen har fått stora konsekvenser för länets 
regionala ekonomi och arbetsmarknad. Det är främst hotell, restauranger, kultur- och eventföretag som har 
drabbats genom drastiska omsättningstapp i och med en minskad konsumtion och efterfrågan. Det finns dock 
företag i länet som under året haft en positiv utveckling med innovation och en ökad efterfrågan på produkter 
och tjänster. Överlag är situationen för länets näringsliv trots allt i stora delar tillfredställande. 

För många små landsbygdsföretag har utvecklingen under 2020 varit god. ”Hemester” och ”Svemester” har 
lett till ett ökat intresse för deras verksamhet. Redan under våren var det många som sökte sig ut till alla 
länets naturområden och den trenden har fortsatt över sommaren och långt in på hösten. 

Länets lantbruksföretag är beroende av att jordbrukarstöden betalas ut utan förseningar och under 2020 har 
länsstyrelsen minskat ärendebalanserna gällande ej beslutade ansökningar om stöd från 2015–2019. Dessa 
stöd är väsentliga för att ge konsumenterna säker tillgång till livsmedel till rimliga priser samt att se till att 
EU:s lantbrukare kan försörja sig på arbete inom lantbruket. Trots de minskade ärendebalanserna återstår det 
ärenden från tidigare år att hantera vilket kan påverka enskilda lantbruksföretagare ekonomiskt.  

Under januari till oktober 2020 har antalet gästnätter på hotell, campingar, stugbyar och vandrarhem minskat 
med 27 procent jämfört med samma period 2019. Kommunerna och destinationsbolagen har en nära dialog 
med företagen för att fånga upp deras behov. Mer samverkan mellan företagare och aktörer i länet, 
utbildning inom digitala tillvägagångssätt samt hjälp att hitta nya arbetsmodeller och ställa om till nya 
målgrupper är några av de behov som anges.  

Tabell över hur pandemin slår mot företag och arbete i Uppsala län.  
Uppsala län Riket Källa 

Antal varslade om uppsägning 2020 totalt (2019) 1 726 (796) 123 471 (49 991) Arbetsförmedlingen 

Antal korttidspermitterade 2020 totalt (ej aktuellt 2019) 11 320 (-) 589 944 (-) Tillväxtverket 
Antal företagskonkurser i Uppsala län 2020 totalt (2019) 211 (212) 6 565 (6 385) Svenskt Näringsliv/Bisnode 

Antal anställda berörda av konkurser 2020 totalt (2019) 912 (496) 20 497 (20 903) Svenskt Näringsliv/ Bisnode 

Inskrivna arbetslösa 2020 totalt (2019) 15 026 (10 746) 463 067 (373 123) Arbetsförmedlingen 

Det totala antalet företag i Uppsala län som gått i konkurs under 2020 ligger på samma nivå som under 2019. 
Trots detta har det skett nästan en fördubbling av antalet anställda som berörs av konkurser under 2020 
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jämfört med 2019. Dessutom skedde en fyrtioprocentig ökning av antalet inskrivna arbetslösa och mer än en 
fördubbling av antalet varslade om uppsägning.  

Miljömässigt perspektiv 
Uppsala län är ett expansivt län med en hög befolkningstillväxt vilket ställer krav på ett strategiskt och 
proaktivt miljöarbete om länet ska nå riksdagens beslutade miljökvalitetsmål. Den regionala årliga 
uppföljningen av miljömålen visar att en majoritet av miljökvalitetsmålen inte kommer att nås med 
nuvarande åtgärder och åtgärdstakt. För två av miljökvalitetsmålen – Grundvatten av god kvalitet samt Ett 
rikt växt- och djurliv – går utvecklingen åt fel håll. För att vända utvecklingen för dessa mål krävs bland 
annat en uppgraderad lagstiftning kring vattenskyddsområden samt att grundvattenrelaterade frågor beaktas 
mer inom samhällsplanering, tillståndsgivning och tillsyn. I skogslandskapet behöver större hänsyn tas vid 
avverkningar och andra skogsbruksåtgärder och inom jordbrukslandskapet behövs bland annat åtgärder för 
att nyskapa och bibehålla småbiotoper som öppna diken, åkerholmar och våtmarker.  

Generationsmålet som anger inriktningen för det svenska miljöarbetet och FN:s globala hållbarhetsmål i 
Agenda 2030 är viktiga utgångspunkter för att öka fokus och tempo i hållbarhetsarbetet. För att lyckas krävs 
en god samverkan mellan många samhällssektorer. I Uppsala län finns flera nätverk för samverkan mellan 
aktörer från myndigheter, kommuner, näringsliv och ideella organisationer vilka på olika sätt bidrar med 
insatser som främjar det regionala miljöarbetet.  

Det regionala miljö- och klimatrådet är ett exempel på en arena för analys och samsyn kring länets 
miljöutmaningar. Rådets uppgift är att genom dialog, idé- och erfarenhetsutbyte bidra till att konkreta 
åtgärder genomförs för en bättre miljö i länet. Rådet leds av landshövdingen och består av representanter 
med mandat att fatta beslut från offentliga, privata och ideella aktörer i länet. Genom miljö- och klimatrådet 
utvecklar, samordnar och genomför länsstyrelsen bland annat en färdplan för ett hållbart län. Färdplanen 
innehåller fyra regionala åtgärdsprogram inom olika temaområden. Temaområdena är 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.  

Under 2020 har rådet varit aktivt i framtagande och genomförande av de regionala åtgärdsprogrammen för 
Ekosystem och biologisk mångfald samt Minskad klimatpåverkan. Inom det förstnämnda tecknade ett 
trettiotal aktörer hållbarhetslöften och inom det sistnämnda gavs aktörer möjlighet att teckna nya löften 
samtidigt som det genomfördes en uppföljning av de löften som antogs 2019. Hållbarhetslöften stärker länets 
åtgärdsarbete och är en frivillig avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen och aktörer i länet. Löftet beskriver de 
åtgärder en aktör åtar sig att genomföra ur befintliga regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Varje aktör 
förväntas integrera antagna löften i ordinarie verksamhet och finansiera efter rådande möjligheter. 
Länsstyrelsen stöttar med råd kring finansieringsmöjligheter.  

Länets starka expansion medför ett allt större behov av att exploatera mark för bebyggelse och infrastruktur 
vilket ställer höga krav på miljömässiga bedömningar i prövningar och i samhällsplanering. Förväntningarna 
på en snabb ärendehandläggning ökar i takt med den ökande exploateringstakten vilket ställer höga krav på 
länsstyrelsens förmåga att företräda och samordna statens intressen i den kommunala samhällsplaneringen. 
Länsstyrelsen utvecklar löpande sin förmåga att bevaka miljömässiga perspektiv som till exempel 
riksintressen, miljökvalitetsnormer och strandskydd. På samma sätt medför tillväxten i länet ökade 
ärendeinflöden och förväntningar på en snabb ärendehandläggning avseende miljöprövnings- och 
miljötillsynsärenden. Länsstyrelsen i Uppsala län är en av initiativtagarna bakom samarbetet Mitt 
miljösamverkan som är en regional samverkan mellan länsstyrelserna i Uppsala län, Dalarnas län och 
Västmanlands län samt flertalet kommuner i dessa län. Samverkan syftar till att stärka kompetensen hos 
länens tillsynsmyndigheter inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden samt ge bättre 
resursutnyttjande, leda till samsyn och utveckling av arbetsmetoder. 

Ett län med ökande befolkning skapar också utmaningar inom klimat- och energiområdet. Klimatpåverkande 
utsläpp behöver minska samtidigt som länets befolkning och dess behov av bostäder och transporter ökar. 
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Energieffektiva lösningar behöver genomsyra all planering. El behöver ersätta fossila bränslen vilket ställer 
höga krav på bland annat utbyggda elnät med tillräcklig kapacitet. Under året har länsstyrelsen tillsammans 
med ytterligare tre län redovisat regeringsuppdraget Trygg elförsörjning. För att säkerställa att effektfrågan 
inte ska hindra tillväxt och klimatarbete har den så kallade Uppsalaeffekten bildats. Den leds av länsstyrelsen 
och är ett samverkansprojekt mellan offentliga aktörer i länet. 

Målkonflikter kopplat till dricksvatten är särskilt framträdande i Uppsala län. Tillgången till dricksvatten 
skiljer sig markant mellan kommunerna och grund- och ytvattentäkter är en bristvara i flera kommuner. I 
Uppsala kommun är staden byggd på grundvattentäkten (Uppsalaåsen) vilket riskerar att förorena 
grundvattnet och hota dricksvattenförsörjningen om inte tillräckliga och kostsamma försiktighetsmått vidtas 
vid planering av nya stadsdelar och andra nybyggnationer. I andra kommuner i länet krävs innovativa och 
ofta kostsamma lösningar för att säkerställa en långsiktig vattenförsörjning. Länsstyrelsen har under året 
tagit fram en regional vattenförsörjningsplan och skickat den på remiss till länets aktörer. Planen består av 
kunskaps- och planeringsunderlag samt innehåller en långsiktig strategi och förslag till åtgärder för att 
säkerställa ett långsiktigt hållbart nyttjande av vattenresurserna. I ett län med kraftig tillväxt finns det risk att 
vattenkvaliteten i våra yt- och grundvatten försämras och här har länsstyrelsen ett viktigt uppdrag att verka 
för att vattenkvaliteten istället förbättras.  

Länets många unika naturområden och stora artrikedom är i många fall ett resultat av historiskt brukande. 
Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att den biologiska mångfalden på land och i vatten bibehålls och 
utvecklas. Utöver att aktörer har tecknat hållbarhetslöften har länsstyrelsen bildat åtta naturreservat och 
genomfört åtgärder för att gynna såväl biologisk mångfald som friluftsliv i ett mycket stort antal skyddade 
områden. Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete för att utrota invasiva och främmande arter som hotar den 
biologiska mångfalden i länet. Då kommunikation och informationsspridning är viktiga beståndsdelar i 
arbetet med att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter, har länsstyrelsen 
utvecklat informationen på den egna webbplatsen. Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som bidrar till vår 
livsmedelsförsörjning och till fungerande ekosystem. I Uppsala län hotas många pollinerande insekter och 
viktiga värdväxter av förändringar i landskapet. Pollineringsarbetet har integrerats i färdplansarbetet där tolv 
olika aktörer valt att göra åtaganden för att hjälpa pollinatörer. 

Vattenkraften i länet bidrar med förnybar och fossilfri energi men orsakar samtidigt skador på miljön och 
minskar den biologiska mångfalden. Den nationella planen för omprövningarna av vattenkraftens 
miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till 
vattenkraftsel. Länsstyrelsen har under året påbörjat arbetet med omprövningen, och de regionala 
samverkansprocesser som ska föregå prövningen, vilken i Uppsala län sker i fem prövningsgrupper. 
Samtliga omprövningar i Uppsala län sker tidigt enligt den nationella planen. 
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Redovisning av verksamhetsområden 
Länsstyrelsen i Uppsala län bedriver följande verksamheter: 

Verksamhet  Benämning 
20–21, 25 Övrig förvaltning och trafikföreskrifter 
28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 
30, 34 Regional tillväxt och infrastrukturplanering 
40–41 Hållbar samhällsplanering och boende 
42 Energi och klimat 

43 Kulturmiljö 
45 Krishantering och skydd mot olyckor 
50–58 Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet 
60–62 Areella näringar 
70, 80–85 Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m. 

Övrig förvaltning och trafikföreskrifter (20–21, 25) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3 § p. 1 
• 3 § p. 9 
• 18 § 
 

• 1B1 
• 1D10 
• 2D10 
• 3D8 

 

Verksamhetens mål och uppdrag 
De ärendegrupper som hör till verksamheten Övrig förvaltning är bland annat auktorisation av bilskrotare, 
deponering av hyra, efterträdarval, förordnande av skyddsvakter, granskning av kommunala 
ordningsföreskrifter, delgivning, förordnande av vigselförrättare och notarius publicus, prövning av 
överklagade beslut enligt lagen om viltvårdsområden och andra ärenden kopplade till jaktlagstiftningen.  

Länsstyrelsen ansvarar utöver detta för att ha en viltförvaltningsdelegation i länet, att samordna och leda det 
regionala arbetet med vilt- och rovdjursförvaltning samt att redovisa vilka resultat som uppnåtts i det arbetet. 
Vidare ansvarar länsstyrelsen för att redovisa de stöd som lämnats för att förebygga och ersätta skada av vilt 
på annat än renar, fisk och fiskeredskap samt uppföljning av statliga stöd inom jordbrukssektorn för 
viltskador, och förebyggande av viltskador. 

Inom ärendegruppen trafikföreskrifter hanteras bland annat frågor kring lokala väg- och sjötrafikföreskrifter, 
tävlingar med fordon på väg, reklamskyltar utmed allmän väg samt dispenser av olika slag. Vidare ingår 
även länsstyrelsens prövning av överklagade beslut från andra myndigheter beträffande sådant som till 
exempel trafikföreskrifter, utmärkning med vägmärken och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. En 
betydande del av den årliga ärendemängden utgörs av önskemål från enskilda om sänkt hastighet på en viss 
vägsträcka utanför tätbebyggt område. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Verksamheten inom ärendegruppen utgörs huvudsakligen av tillståndsprövning samt överprövning av 
överklagande ärenden, ärenden kopplade till älg- och kronhjortsförvaltning, skyddsjakt, samt inventering av 
rovdjur och bidrag och ersättningar för skador orsakade av vilt. 
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Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Övrig förvaltning och trafikföreskrifter (20–21, 25) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 2,0 2,4 3,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 2,4 3,7 6,0 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 095 913 917 
Antal beslutade ärenden 1 035 898 998 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3 1 0 
Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 5 712 7 846 12 510 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 3 120 4 165 5 161 

varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 0 0 0 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 467 317 983 
varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 522 1 054 2 570 
varav OH 1 603 2 310 3 796 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen 504 855 370 

Kostnaderna inom detta område varierar mellan åren då kostnader för valadministration ingår. År 2018 
genomfördes val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. År 2019 genomfördes val till 
Europaparlamentet. Under 2020 har länsstyrelsen genomfört efterträdarval. Inom ramen för detta arbete har 
länsstyrelsen haft 12 sammanträden och fattat 42 beslut för att utse nya ledamöter och ersättare i kommun- 
och regionfullmäktige. Länsstyrelsen har inom ramen för detta arbete fattat 86 procent av besluten inom 30 
dagar. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Antal ärenden om efterträdarval Platina 1)  48  74  55 
1) Ärendehanteringssystem, länsstyrelsen 

Inom ärendegrupperna förordnande av synemän, auktorisation av bilskrotare samt prövningen av 
överklagade beslut enligt lagen om viltvårdsområden – vilka sammantagna endast uppgår till cirka en 
handfull ärenden årligen – är antalet inkomna ärenden på samma nivå som under 2019. Ärendegruppen 
delgivningar ökade något. Även ärenden gällande förordnande av vigselförrättare har ökat något på grund av 
generationsskifte och förstärkning under covid-19-pandemin. Ärendemängden gällande förordnande av 
skyddsvakter mer än fördubblades under året på grund av ägarbyte av bevakningsföretag. 

Ärendemängden gällande jaktlagstiftningen bedöms vara relativt likvärdigt med föregående år. 

Prestationer och effekter 
Trots omständigheterna under 2020 har handläggningstiderna inom ärendegrupperna Övrig förvaltning 
hållits på en god nivå utan att avkall gjorts på kvalitet och rättssäkerhet. Inom ärendegruppen efterträdarval 
får resultatet anses vara mycket gott med hänsyn till den snabba handläggningen som skett av nästan 
samtliga beslut. 

När det gäller ärendegruppen trafikföreskrifter har handläggningstiderna däremot varit betydligt längre än 
tidigare år, främst beroende på att den personal som i vanliga fall arbetar med ärendegruppen återkommande 
tagits i anspråk för uppgifter med koppling till coronapandemin. Vidare innebar pandemin att många 
tävlingar med fordon på väg som var planerade att genomföras under våren 2020 ställdes in och flyttades till 
hösten samma år. Detta ledde till att i allt väsentligt samma evenemang behövde handläggas två eller flera 
gånger. Med anledning av införandet av den nya förvaltningslagen har länsstyrelsen enats om en ny rättslig 
hantering av trafikföreskrifter. Länsstyrelserna har tillsammans kommit fram till att vare sig enskilda 
individer eller myndigheter kan ansöka om att få frågan om behov av trafikföreskrifter prövad. Det är 
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myndigheten som självständigt har att besluta om det finns anledning att inleda ett ärende. Detta kommer 
leda till en mer effektiv och rättssäker hantering av ärendegruppen. Länsstyrelserna har samverkat med andra 
myndigheter i frågan och även påtalat för regeringen att det finns behov av en översyn och ett förtydligande i 
frågan om det är möjligt att överklaga normföreskrifter. 

Under 2020 har länsstyrelsen vidare hanterat ett fyrtiotal skyddsjaktsärenden efter bland annat trana, lodjur 
och skarv, ett fyrtiotal ärenden om ändring av älg- och kronhjortsskötselområden, ett tiotal skötsel- och 
förvaltningsplaner för älg och kronhjort samt hållit två möten med länets viltförvaltningsdelegation. 
Delegationen består av regionpolitiker och representanter från ett flertal myndigheter och organisationer. 
Under året har fokus vid sammanträdena legat på status och populationsutveckling för klövviltstammarna, 
rovdjursförekomst och rovdjurshändelser samt på situationen avseende vildsvin och skador orsakade av 
vildsvin i länet. Beslut har bland annat fattats om uppdaterade riktlinjer för bidrag till rovdjursavvisande 
skyddsvästar.  

Resultatbedömning 
Gott: Resultatbedömningen för dessa ärendeslag bedöms vara gott. Handläggningstiderna inom 
ärendegrupperna har hållits på en god nivå och håller god kvalitet. 

Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor (28) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 
• Livsmedelskontroll inom primärproduktionen, samordning och revision av kommunal livsmedelskontroll 

(281) 
• Djurskyddskontroll (282) 
• Smittskydd, djurhälsa och hygien (283) 
• Veterinärmedicinska preparat och restsubstanser samt djurhälsopersonal (284) 
• Foder inom primärproduktionen och animaliska biprodukter (285) 

Avsnittet innehåller inte redovisning och återrapportering enligt: 
• Lagen om tillsyn över hundar och katter (287) 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3 § p. 2 • 1D2–1D3  

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens mål och uppdrag 
Mål och inriktning inom alla de aktuella områden som redovisas styrs av den nationella planen för kontrollen 
inom livsmedelskedjan (NKP). Det är med fokus på dessa mål som verksamheten har planerats och 
genomförts under året. Det sammantagna resultatet för året visar en viljeinriktning mot att fortsatt stärka och 
utveckla kontrollen inom primärproduktionen.  

Länsstyrelserna utför revisioner av kommunernas livsmedelskontroll utifrån kommunernas behov av att låta 
sig revideras enligt kontrollförordningen (EU) 2017/625.  

Länsstyrelsens huvudsakliga uppdrag inom området är att utöva tillsyn och kontroll, handlägga tillstånd, 
utöva prövning av verksamheter samt samverka och samordna. 

Inom område 28* kan de huvudsakliga utgångspunkterna för verksamheten sammanfattas enligt nedan: 
• Livsmedel- och foderkontrollen inom primärproduktionen syftar till att säkerställa att konsumenterna får 

säkra livsmedel som är producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Kontrollen inom 
primärproduktionen syftar även till att värna om konsumenternas intresse och bidra till en sund 
konkurrens mellan företagen. 
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• Revison av kommunernas livsmedelskontroll och samordningen av kommunernas livsmedelstillsyn 
bidrar till en riskbaserad och likvärdig livsmedelskontroll i länet. 

• Djurskyddskontrollens övergripande mål är att tillse att konsumenterna får säkra livsmedel som är 
producerade på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt. Djurskyddskontrollen ska även tillse att våra 
sällskapsdjur hålls och behandlas på ett godtagbart sätt. Djurhållarna ska uppleva att länsstyrelsen ger 
snabb återkoppling och tydlig information.  

• Uppdragen inom smittskydd syftar till att förhindra smittspridning hos djur och upprätthålla ett gott 
djurhälsoläge inklusive förebygga spridning av resistenta bakterier. En god beredskap ska också finnas 
om länet drabbas av en epizooti. 

• Målsättningarna inom området allmänna veterinära frågor (veterinärmedicinska preparat, restsubstanser 
samt djurhälsopersonal) syftar bland annat till ansvarsfull användning av läkemedel inom det veterinära 
området samt sprida kunskap om antibiotikaresistens för att skydda människor och djur. Flera 
myndigheter är inblandade och samverkan för att uppnå målet med resurseffektiv och ändamålsenlig 
tillsyn är nödvändig. 

• Tillsyn inom området animaliska biprodukter syftar till att verifiera att transporter inom området sker på 
ett säkert sätt. Information och kunskapsspridning bidrar till medvetna verksamhetsutövare. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Inom foder- och livsmedelskontrollen, djurskyddskontrollen och området animaliska biprodukter bedrivs 
arbetet i huvudsak i arbetsprocessen tillsyn och kontroll. Inom djurskyddskontrollen och animaliska 
biprodukter finns inslag av tillstånd och prövning, till exempel förprövning av djurstallar samt 
tillståndsprövning för verksamheter med djur som till exempel kennlar, ridskolor, djurparker och 
omlastningsplatser för animaliska biprodukter. Kontakter med allmänhet, näringsidkare, media samt andra 
myndigheter förekommer frekvent och bidrar även till samverkan, samordning och kunskapsfrämjande. 

Kommunrevisioner och samordning av kommunernas livsmedelskontroll utgörs av en formell tillsynsdel vid 
revisioner men är i praktiken också uppbyggt kring processer för samordning och kunskapsfrämjande. 

Inom smittskydd är arbetsprocesser inom samverkan, samordning och kunskapsfrämjande viktiga. Spridning 
av information och samordning är särskilt viktigt vid förebyggande hantering av smittsamma djursjukdomar 
vilket även inkluderar antibiotikaresistenta bakterier. Länsstyrelsen arbetar med samordnande processer 
inom området epizootiska sjukdomar. Tillsyn och kontroll sker främst vid hantering av anmälningspliktiga 
sjukdomar och tillsyn av veterinärklinikers hygienarbete relaterat till bland annat antibiotikaresistens. 

Inom området allmänna veterinära frågor (veterinärmedicinska preparat, restsubstanser samt 
djurhälsopersonal) bedrivs tillsyn och kontroll av djurhälsopersonal vilket inkluderar veterinärers ordination 
och rapportering av läkemedelsanvändning. En del av arbetet sker också genom samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande gentemot djurhållare av främst livsmedelsproducerande djur och hästar. Samordning 
mellan myndigheter är också viktig inom detta område. 

Verksamhetens resultat 
Länsstyrelsernas livsmedelskontroll 
Inför verksamhetsåren 2020–2022 tilldelades länsstyrelserna 10 miljoner kronor per år i riktade medel för 
kontroll inom området primärproduktion av livsmedel och foder. Utöver detta har ytterligare 5 miljoner 
kronor tillförts år 2020 för finansiering av gemensamma utvecklingsinsatser inom området. Nationellt har 
målet satts att kontrollera 1 000 företag inom primärproduktionen. Kontrollerna innebär att företagare inom 
primärproduktionen blir uppmärksammade på krav som ställs inom produktionen, en viktig insats för att 
upprätthålla en produktion som ger säkra livsmedel. Utvecklingsinsatsen syftar till att länsstyrelserna ska 
kunna ta över foderregistret från Jordbruksverket. 

Länsstyrelsernas kontroller i primärproduktionen av livsmedel utgår från Livsmedelsverkets riskbaserade 
urval. Verket gör urvalet utifrån branscher och fördelar ut antalet kontroller per län. Respektive länsstyrelse 
gör i sin tur, utifrån tilldelningen, ett riskbaserat urval av företag inom respektive bransch för sitt län och 
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utför kontroller utifrån branschspecifika checklistor. Kontrollresultaten registreras i Primör och vid 
foderkontroll även i Jordbruksverkets system Konrad.  

Länsstyrelserna har utfört 793 (81 procent) av de planerade kontrollerna inom primärproduktion–livsmedel 
och 566 kontroller av primärproduktion–foder. Den pågående pandemin har inneburit att målet 1000 utförda 
kontroller på nationell nivå inte har uppnåtts. Flera län har fått omprioritera resurser till stabsarbete kopplat 
till pandemin och likaså har län undvikit kontrollbesök med hänsyn till rekommendationer om fysisk 
distansering.  

Även utvecklingsinsatserna har påverkats av den rådande pandemisituationen. Överföring och utveckling av 
kontrollsystemet ger förutsättningar för en nationell likabehandling av primärproducenterna i registrering 
och kontroll. Utbildningar från Livsmedelsverket har spelats in på länsstyrelsernas initiativ, men på grund av 
rådande pandemi har inga övriga utbildningsinsatser kunnat genomföras. 

Totalt sett ökade antal årsarbetskrafter för område 28* något under året jämfört med tidigare år. Detta beror 
till exempel på att sjukfrånvaron för berörda handläggare minskade kraftigt jämfört med föregående år, 
sannolikt som en positiv effekt av en lång period av hemarbete under coronapandemin.  

För året kan vi även se en ökning av det totala antalet inkomna och upprättade ärenden. Detta beror bland 
annat på en ökning med cirka 200 ärenden inom området primärproduktion, framför allt beroende på en 
riktad satsning mot registervård som genererat ny- och avregistreringar. Det beror även på en ökning av 
antalet ärenden inom andra ärendegrupper till exempel tillståndsansökningar enligt djurskyddslagen. 
Beslutstakten har totalt sett ökat för hela ärendegruppen 28* för året. 2018 och 2019 beslutades 156 till 158 
ärenden per årsarbetskraft. Detta har för året ökat till 170 ärenden per årsarbetskraft. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillsyn och kontroll         

Andel utförda av tilldelade primärproduktionskontroller (Mål 100 %) PRIMÖR/Platina 1) 40 %     

Andel kontrollobjekt med livsmedelsproducerande djur som ingått i 
planerad normalkontroll 

DUS 2) 1,8 % 5,2 % 7 % 

Andel anmälningsärenden avslutade inom tre månader (90 dagar) Platina 1) 91 % 93 % 100 % 

Andel kontrollrapporter för djurskyddskontroller som är meddelade inom 
21 dagar 

Platina 1) 78 % 89 % 85 % 

1) Ärendehanteringssystem, länsstyrelsen 
2) Ärendehanteringssystem, Jordbruksverket 

Verksamheten i siffror 
Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor (28) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 0 0 0 

Årsarbetskrafter kvinnor 10,3 9,6 9,4 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 780 1 547 1 450 
Antal beslutade ärenden 1 751 1 518 1 455 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 2 4 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 12 143 11 177 10 533 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 8 559 7 773 6 967 

varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 0 0 0 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 0 1 0 

varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 196 147 374 

varav OH 3 388 3 256 3 191 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen 0 0 0 
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Andelen utförda av antalet tilldelade primärproduktionskontroller är 40 procent. Att utfallet inte är högre 
beror på att myndigheten varit restriktiv gällande kontroller i fält med hänsyn till risken för smittspridning, 
men också på att registervård har prioriterats för att underlätta för överföringen av Jordbruksverkets 
foderregister till länsstyrelsens register Primör (projektet Primär till primör) vid årsskiftet 2020/2021.  

Andelen kontrollobjekt med livsmedelsproducerande djur som har kontrollerats är 1,8 procent. Resultatet 
skiljer sig markant från tidigare år. Anledningen är huvudsakligen effekter av coronapandemin. Med hänsyn 
till smittspridningen i länet och de rekommendationer som har varit gällande under pandemin har 
länsstyrelsen även under större delen av året bedömt att det inte gått att genomföra normalkontroller som 
planerat. En bidragande orsak till den låga siffran är även att antalet allvarligare djurskyddsanmälningar och 
tillståndsansökningar ökat under året, vilket krävt handläggarresurser. 

Andelen kontrollrapporter som är meddelade inom 21 dagar har minskat till 78 procent. Flera förklaringar 
finns till resultatet. Länsstyrelsen har under året haft en annorlunda arbetssituation med en omställning till 
nya arbetssätt, bland annat utformning och implementering av digitala lösningar och nya rutiner för 
ärendehantering. Länsstyrelsen har prioriterat hårt vilka ärenden som ska kontrolleras fysiskt. De ärenden 
som har kontrollerats fysiskt har många varit av allvarlig karaktär och krävt mer tid för rapportskrivning. 
Även efterföljande nödvändiga beslut om omhändertaganden av djur och verkställighet av dessa, 
efterföljande åtalsanmälningar och djurförbud har upptagit handläggningstid. Under året har vi sett en kraftig 
ökning av ansökningar om tillstånd för verksamheter med djur, tex kennlar, kattuppfödning och 
hästverksamheter. Detta bedömer myndigheten vara ytterligare en effekt av pandemin. 

Prestationer och effekter 
Livsmedel och foder i primärproduktion 
Länsstyrelsen har arbetat med kontroller inom området primärproduktion med utgångspunkt i den nationella 
kontrollplanen, de operativa målen och det nationella kontrolluttaget. Under året har antalet utförda 
kontroller i primärproduktionen ökat markant från föregående år då länsstyrelsen har utfört 22 
livsmedelskontroller vilket är en ökning med 13 jämfört med året innan. Detta utgör 40 procent av de 
tilldelade primärproduktionskontrollerna. Länsstyrelsen har på de verksamheter där det varit lämpligt utfört 
foderkontroller i samband med offentlig kontroll av livsmedel. Antalet utförda foderkontroller har detta år 
ökat från åtta till 17 stycken. Myndigheten har utfört kontroller inom det nationellt samordnade operativa 
målet gällande mykotoxiner, för att verifiera att företagarna vidtar lämpliga åtgärder för att begränsa bildning 
av ochratoxin A i spannmålen. Att antalet kontroller inom primärproduktion har ökat, leder till att fler brister 
upptäcks och att fler åtgärder krävs, detta bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet för konsumenterna. De 
restriktioner som i omgångar har införts till följd av smittspridningen i länet, har begränsat möjligheten att 
utföra all planerad primärproduktionskontroll.  

Under året har länsstyrelsen aktivt arbetat med fortbildning och samverkan genom gemensamma 
kalibrerande kontroller med Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen har även medverkat i en 
länsstyrelsegemensam samverkansgrupp i region Mälardalen inom området primärproduktion med fokus på 
samsynsdiskussioner, erfarenhetsutbyte och riktade kontrollprojekt. 

Länsstyrelsen har löpande gjort riktade insatser med registervård i primärproduktionsregistret Primör, främst 
bland producenter av spannmål för livsmedelsändmål. I detta arbete har länsstyrelsen identifierat viss 
kunskapsbrist hos producenterna och myndigheten har därmed tagit tillfället i akt för att sprida kunskap om 
regler till exempel vad gäller registrering av anläggningar. Myndigheten har även inventerat 
torkanläggningar i länet som används i samband med spannmålslagring.  

Länsstyrelsen har deltagit i kartläggning av uppsamlingscentraler för vilt och därmed bidragit till arbetet med 
det övergripande nationella målet att öka avsättningen för vildsvinskött och minska vildsvinsstammen i 
Sverige. 

Samordning och revision av kommunal verksamhet 
Samordningsmöten för den kommunala livsmedelstillsynen har inte genomförts i sin ordinarie form under 
året. Länsstyrelsen har istället ersatt den aktiviteten med det nya uppdraget att samordna kommunernas 
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trängseltillsyn på serveringsställen utifrån pandemin. Samordningen och informationsspridningen har 
bidragit till riskbaserad trängseltillsyn i länet, och effekten minskad smittspridning.  

Länsstyrelsen påbörjade en kommunrevision i slutet på 2019 som kunnat slutföras under året. Vid revisionen 
kunde myndigheten identifiera omfattande förbättringsområden och kommunen upprättade därefter 
handlingsplaner över ett flertal områden som behövde förbättras. 

Mitt miljösamverkan har kommit igång där ett projekt inriktat på gemensam provtagningsplan har bidragit 
till effektiv och ändamålsenlig kontroll i deltagande kommuner. 

Djurskyddskontroll 
I länsstyrelsens arbete med planerade normalkontroller av livsmedelsproducerande djur har 
riskklassificeringssystemet SToRK använts. För att effektivisera planeringen av normalkontroller har 
länsstyrelsen i början av året tagit fram en digital karta i GIS med SToRK-uttagna gårdar markerade. Kartan 
bedöms kunna effektivisera planeringen av djurskyddskontrollen ytterligare och myndigheten kommer att 
använda detta arbetssätt även kommande år.  

För att i största möjliga mån minska risk för smittspridning av covid-19 har anmälningsärenden undergått en 
hård prioritering inför en eventuell fysisk kontroll. De ärenden som länsstyrelsen inte har kontrollerat fysiskt 
har blivit hanterade administrativt till exempel via telefon eller brev. Den hårda prioriteringen är tydlig då 
andelen obefogade anmälningskontroller i år endast är 17 procent, en minskning från tidigare år och under 
målet max 25 procent med god marginal. Resultatet visar att länsstyrelsen har haft en hög träffsäkerhet vid 
urvalet av de anmälningar som ska kontrolleras. Inom området resurseffektivitet har länsstyrelsen nått målet 
att andelen anmälningsärenden som avslutas inom 90 dagar är minst 90 procent. Länsstyrelsens resultat är 91 
procent.  

Länsstyrelsen har under året hanterat fler allvarliga djurskyddsärenden än föregående år, vilka har resulterat i 
beslut om olika åtgärder. Samtliga kategorier av beslut har ökat. Myndigheten har under året fattat beslut om 
30 stycken omhändertaganden av djur (28 stycken 2019), 22 förelägganden (20), 25 åtalsanmälningar (10) 
och 13 djurförbud (8). Detta sammantaget har inneburit att myndigheten lagt mer tid på administrativa 
åtgärder och beslut för att åstadkomma rättelse än föregående år samt i förekommande fall även 
verkställighet av dessa. Vidare har länsstyrelsen beslutat om 51 tillstånd för verksamhet med djur samt ett 
avslag, vilket är en ökning med 18 tillstånd jämfört med föregående år. 

Målet inom område förprövning är att handläggningstiden understiger 56 dagar i minst 90 procent av 
ärendena. Länsstyrelsens resultat är att målet nås i 97 procent av ärendena. 

Två av länsstyrelsens djurskyddshandläggare har genomgått utbildning till MI-coacher med syfte att kunna 
coacha de övriga medarbetarna i motiverande samtal. MI (motiverande samtal) är en samtalsteknik med syfte 
att uppnå ökad motivation till förändring hos mottagaren. Länsstyrelsens medarbetare har även vidareutbildat 
sig genom att delta i Jordbruksverkets webbutbildning KuDoS (kontrollutbildning för djurskydd och 
samsyn). Utbildningen har tagits fram för att bidra till att öka kvaliteten, likvärdigheten och effektiviteten i 
djurskyddskontrollen. 

Smittskydd, djurhälsa och hygien 
Inom smittskyddsområdet har länsstyrelsen genomfört interna och externa informationsinsatser. 
Kommunerna har fått information via kanaler för ordinarie krisinformation . Bland annat pressmeddelanden 
har publicerats rörande aktuella händelser för att förhindra och informera om risker för spridning av olika 
smittsamma sjukdomar. Detta har bidragit till förhöjd uppmärksamhet hos allmänhet, kommuner i länet och 
internt inom länsstyrelsen vad gäller insatser mot smittsamma sjukdomar. Arbete i länsstyrelsernas 
gemensamma nätverk för smittskydd har bidragit till att på lång sikt förbättra förutsättningarna för tillsyn 
och samordning mellan myndigheter. Länsstyrelsen har höjt sin kunskapsnivå genom omvärldsbevakning 
samt genom att delta vid årets Antibiotikaforum där både veterinärvård och humanvård samlas kring temat 
antibiotikaresistens.  
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Tillsyn av veterinärkliniker och veterinärer har fokuserat på hygien och rutiner för att förebygga spridning av 
antibiotikaresistenta bakterier kompletterat med ansvarsfull läkemedelsanvändning. Länsstyrelsen kunde 
konstatera avvikelser vid tillsynen. Åtgärderna för att komma tillrätta med avvikelser och dialogen i 
samband med tillsynen har bidragit till att sprida kunskap om antibiotikaresistens och målet med en 
återhållsam användning av antibiotika. Ett viktigt resultat är också att de kontrollerade veterinärklinikerna 
har förbättrat sina rutiner. 

Länsstyrelsen har under året uppdaterat rutinerna för hantering av anmälningspliktiga sjukdomar, vilka utgör 
en bra grund för att snabbt och effektivt starta tillsyns- eller informationsinsatser utifrån de behov som finns i 
varje ärende. Vidare har myndigheten effektiviserat rutinerna för uppföljning av fjäderfäbesättningarnas 
rapportering av provtagning för salmonella med resultatet att brister upptäckts snabbare än tidigare och 
därmed också kan åtgärdas. 

Länsstyrelsen har följt upp efterlevnaden av lagstiftningen rörande den smittsamma sjukdomen BVD (bovin 
virusdiarré) vilket utgjort en del i det nationella arbete som bidragit till att bibehålla Sveriges 
tilläggsgarantier vid handel inom EU rörande denna sjukdom. 

Länsstyrelsen har kartlagt aktuella tillsynsobjekt inom seminområdet i länet. Detta arbete har gett 
förutsättningar för länsstyrelsen att i samverkan med Jordbruksverket uppnå målet i den Nationella planen 
för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP) att sperma och embryon som producerats för handel inom EU 
uppfyller djurhälsokraven. 

Allmänna veterinära frågor (veterinärmedicinska preparat och restsubstanser samt 
djurhälsopersonal) 
Länsstyrelsen har prioriterat kontroll av veterinärer som behandlar livsmedelsproducerande djur för att bidra 
till det nationella målet om ansvarsfull läkemedelsförskrivning. Med anledning av restriktionerna under 
pandemin har myndigheten utfört kontrollerna administrativt vilket bidragit till kunskapsspridning om 
korrekt dokumentation och läkemedelsrapportering och vid behov även till korrigering av otillräcklig 
dokumentation. Länsstyrelsen har utifrån tillgängliga resurser prioriterat att uppfylla målbilden i 
myndighetens kontrollplan när det gäller kontrollfrekvens av djurhälspersonal. De nationella mål för 
kontrollfrekvenser som den nationella kontrollplanen hänvisar till har under året inte varit möjliga att nå upp 
till, utifrån det stora antalet veterinärer och annan djurhälsopersonal som är verksamma i länet.  

Animaliska biprodukter 
På grund av pandemin och begränsningen av fysiska kontroller har endast en händelsestyrd kontroll, 
slutförande av kontroll från föregående år och informationsinsatser i form av svar på interna remisser och 
interna och externa frågor genomförts inom detta område. 

Resultatbedömning 
Myndighetens samlade bedömning är att vi har genomfört årets verksamhet med ett gott resultat. Nedan 
följer några motiveringar till vår bedömning inom respektive område. 

Livsmedel och foder inom primärproduktionen samt revision av kommunernas 
livsmedelskontroll 
Gott: Sedan föregående år har verksamheten tydligt utvecklats åt rätt håll då antalet offentliga kontroller har 
ökat och arbetet i den länsstyrelsegemensamma samverkansgruppen har fortsatt att utvecklas. Dock kvarstår 
en del innan alla mål uppfylls på området. För livsmedel och foder inom primärproduktion anser 
länsstyrelsen att det fortsatt finns behov av att utvecklas vidare men utifrån årets förutsättningar bedömer 
myndigheten att resultatet är gott. 

Gott: Länsstyrelsen har inte påbörjat några nya revisioner av kommunal livsmedelskontroll och 
myndighetens prioritering har legat på uppföljning av påbörjad kontroll. Uppföljningen av den under 2019 
påbörjade revisionen har varit ändamålsenlig och effekten god. Samverkansaktiviteter har inte kunnat 
genomföras som vanligt, men istället har länsstyrelsen prioriterat samverkan av kommunernas 
smittskyddstillsyn. Myndigheten bedömer att årets resultat är gott utifrån de förutsättningar som rått. 
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Djurskyddskontroll 
Gott/Utvecklingsbehov: Länsstyrelsens arbete med djurskyddskontroll har påverkats mycket av pandemin. 
Andelen normalkontroller som har genomförts är mycket låg, och har sjunkit detta år, liksom antalet 
uppföljande kontroller. Däremot visar ökningen av antalet beslut om förelägganden, omhändertaganden, 
åtalsanmälningar, djurförbud och även antalet tillstånd för verksamheter med djur att länsstyrelsens 
djurskyddsarbete har haft en mycket god effekt och avsevärt bidragit till ett bättre djurskydd i länet. 
Sammantaget bedömer länsstyrelsen att det finns utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet 
normalkontroll men överlag, mot bakgrund av årets pandemi, har djurskyddskontrollens sammanvägda 
prestation varit god.  

Smittskydd 
Gott/Utvecklingsbehov: Det planerade arbetet med övning och integrering av epizootiberedskapsplanen i 
länsstyrelsens gemensamma krisberedskapsorganisation (KBO) har med hänsyn till arbetet med pandemin 
justerats till att endast omfatta nödvändiga uppdateringar. Detta område bedöms därför ha utvecklingsbehov. 
De informationsinsatser om smittsamma sjukdomar som genomförts har haft ett gott resultat. Tillsynen inom 
hygienområdet av veterinärkliniker har haft ett gott resultat. Övriga delar med registervård och förbättrade 
arbetsrutiner för att ge förutsättningar för god kontroll i framtiden har varit utmärkt men innan kontrollen 
kommer igång finns ett utvecklingsbehov för den delen. Utifrån årets förutsättningar är länsstyrelsens 
bedömning att årets prestation varit god. 

Allmänna veterinära frågor (Veterinärmedicinska preparat och restsubstanser samt 
djurhälsopersonal) 
Gott/Utvecklingsbehov: Den administrativa kontroll som länsstyrelsen har genomfört har varit 
ändamålsenlig men inte uppnått de egna kontrollfrekvenserna enligt målen i kontrollplanen. Administrativ 
kontroll har dock genomförts och under rådande omständigheter bidragit till ett gott resultat. Frekvensen på 
kontroll av djurhälsopersonal enligt mål i NKP har inte varit i närheten av de nationella målen vilket är 
otillfredsställande. De egna målen i kontrollplanen har delvis uppfyllts med en uppdatering av register över 
djurhälsopersonal. Även målet att utföra kontroller av veterinärer utifrån inkomna anmälningar har uppfyllts 
och utifrån länsstyrelsens egna mål är resultatet gott. Vid en bedömning gentemot nationella mål finns 
utvecklingsbehov.  

Animaliska biprodukter 
Utvecklingsbehov: Händelsestyrd tillsyn och information har prioriterats under året. Verksamheten har 
utvecklingsbehov. 
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Regional tillväxt och infrastrukturplanering (30, 34) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt:  

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3 § p. 3–4 
• 4 § p. 2, 4–6 

• 1B2 
• 1C1–1C2 

 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen har i uppdrag att bidra till att genomföra regeringens regionala tillväxtpolitik, en bred och 
diversifierad portfölj som kopplar an till såväl den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft som till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och kommunernas tillväxtstrategier. I 
enlighet med Agenda 2030-delegationens rekommendation så är myndighetens ansats att tillvarata kraften i 
de ordinarie processerna och tillämpa hållbarhetsmål och valda delmål i det dagliga arbetet inom 
länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens arbete med transportfrågor och infrastrukturplanering utgår från väglagen, lag om byggande 
om järnväg, vägförordningen, plan- och bygglagen, miljöbalken, kulturmiljölagen, länsstyrelseinstruktionen, 
de nationella målen, Agenda 2030, Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling och 
propositionen Politik för gestaltad livsmiljö. Länsstyrelsens uppgift är att främja länets utveckling och verka 
för att de nationella målen får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och 
förutsättningar. I syfte att förverkliga miljömålet god bebyggd miljö arbetar länsstyrelsen för att: 
• städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 

god regional och global miljö  
• natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas  
• byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Inom transportområdet har länsstyrelsen bland annat till uppgift att bidra till förverkligandet av regeringens 
transportpolitik. På regional nivå finns flertalet mål och strategier som har betydelse, däribland 
länstransportplanen. Utgångspunkten i arbetet är att Uppsala län och intilliggande län långsiktigt kommer att 
ha en stor betydelse för Sveriges utveckling, vilket bland annat kräver strategiska infrastruktursatsningar. Det 
är därför viktigt att transportsystemet utvecklas så att trafikslagen både konkurrerar och kompletterar 
varandra. Detta för att möjliggöra att varje enskild transport utförs med det mest kostnadseffektiva och 
miljövänligaste transportsättet för såväl gods- som persontrafik. Därigenom läggs också en av grundstenarna 
för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Länsstyrelsens huvudsakliga arbete inom infrastrukturplanering består till största del av handläggning av 
inkomna remisser vilka främst består av väg- och järnvägsplaner. Utöver detta kan verksamheten och 
arbetsinsatser inom infrastrukturplaneringen under det gångna året även kopplas till olika aktiviteter kring 
tidiga dialoger, samverkan, samordning och kunskapsfrämjande insatser. Dessa insatser har varit både 
externa och interna dialogmöten för att få till en god arbetsprocess i infrastrukturplaneringen men även 
förmedling av kunskap mellan myndigheter. 
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Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Regional tillväxt och infrastrukturplanering (30, 34) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 0,8 0,6 0,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,4 1,7 2,4 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 46 37 40 
Antal beslutade ärenden 51 28 37 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 1 1 
Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 2 802 3 400 3 294 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 1 390 906 1 566 

varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 5 250 96 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 627 1 334 597 
varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 0 0 0 
varav OH 780 910 1 035 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen 2 314 2 368 2 465 

Ärenden inom infrastrukturplanering ökade markant under det gångna året jämfört med 2019 och året innan 
dess med flera inkomna remisser främst från Trafikverket. Detta beror på att flera nya väg- och 
järnvägsprojekt påbörjades hos Trafikverket under 2020, men även på att flera vägplaner fortfarande var i 
slutfasen innan de kunde skickas vidare för fastställelse. Detta har lett till att beslutade ärenden har ökat 
kraftigt under 2020. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Andel hushåll med fast bredband om minst 100 Mbit/s Post- och telestyrelsen 83,5 % 80,04 % 78,54 % 

Andel arbetsställen med fast bredband om minst 100 Mbit/s Post- och telestyrelsen 65,01 % 67,01 % 72,04 % 

Antal serviceutförare för dagskasseinsättning PIPOS Serviceanalys 1) 32 28 26 

Medelavstånd till närmaste dagskassehantering/ dagskasseinsättning 
(km) 

Post- och telestyrelsen 6,3 km 6,2 km 5,8 km 

1) PIPOS: Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser 

Ärendebalansen inom regionala tillväxtprojekt har minskat med hänvisning till minskade anslag. Det har inte 
funnits ekonomiskt utrymme att bevilja nya projekt. 

Prestationer och effekter 
Regionala tillväxtprojekt 
Länsstyrelsen har under 2020 fattat beslut om ett regionalt tillväxtprojekt inom anslaget 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder, under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Det syftar till att täcka delar av 
förvaltningskostnaderna för Tillväxtverkets ärendehanteringssystem. Två projekt beviljades 2019 vilka hade 
fortsatt finansiering under år 2020. Projektet Ett stärkt socialt företagande leds av Region Uppsala och 
finansieras av Tillväxtverkets nationella medel men regionen och länsstyrelsen medfinansierar. Projektet 
ökade kompetensen hos offentliga aktörer gällande exempelvis upphandling med sociala krav men bidrog 
även till en kraftsamling för att stärka förutsättningarna för arbetsintegrerande sociala företag i länet att växa. 
Projektet Jordbruksmark i prövning och planering – vägledning till kommunerna syftade till att ta fram ett 
underlag om jordbruksmark som kan användas av kommunerna i planärenden och kopplat till 
förhandsbesked och bygglov. Underlaget kan också användas av länsstyrelsen i ärendehandläggning och 
regional planering.  
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Nätverk inom regional tillväxt 
STUNS är en stiftelse för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga 
organisationer i syfte att stödja utveckling och innovation. Styrelsen består av ledande företrädare för 
Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen ordförande), Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU), Handelskammaren i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun. STUNS är en mötesplats 
och ett strategiskt samverkansforum 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 eller delar av länet och som ingen aktör kan lösa enskilt. 

Länsstyrelsen är invald i arbetsutskott och beslutsgrupp för Strukturfondspartnerskapet i östra Mellansverige 
som prioriterar projekt från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden 
(ESF). Eftersom Region Uppsala 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 samt utbyta kunskap och information inom arbetet.  

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 2030 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. 

Rapporteringar inom regional tillväxt 
Länsstyrelsen rapporterar insatser inom uppdraget med EU:s strategi för Östersjöregionen till 
Finansdepartementet och Tillväxtverket. Länsstyrelsen har deltagit på nätverksträffar med Tillväxtverkets 
nätverk för EU:s strategi för Östersjöregionen i syfte att nå erfarenhetsutbyte och genomföra 
omvärldsbevakning. Det har bland annat underlättat länsstyrelsens rapportering vad gäller EU:s strategi för 
Östersjöregionen, underlättat det interna samordningsarbetet på länsstyrelsen gällande strategin och ökat 
förutsättningarna för att strategin ska bli en del av länsstyrelsens verksamhet. Länsstyrelsen har även svarat 
på Tillväxtverkets enkät om länsstyrelsernas arbete med landsbygdspolitiken. Enkäten resulterade i en 
rapport som beskriver länsstyrelsernas arbete ur ett tvärsektoriellt perspektiv med frågor som rör utveckling 
på landsbygden.  

Bredband 
På bredbandsområdet skickade länsstyrelsen i december en redogörelse till Post- och telestyrelsen med syfte 
att följa upp länsstyrelsens bredbandsfrämjande arbete. 

Betaltjänster och dagskasseinsättning 
Länsstyrelsen bedömer att tillgången till de grundläggande betaltjänsterna är tillfredsställande i länet i sin 
helhet. Den stora majoriteten av befolkningen har kortare än 25 kilometer till närmsta plats för kontantuttag, 
dagskassehantering eller betalningsförmedling. Jämfört med för fem år sedan har det dock skett en kraftig 
försämring i länet av tillgången till de grundläggande betaltjänsterna. Till exempel har antal platser för 
dagskassehantering minskat från 52 till 25 platser. År 2020 års betaltjänstrapport visar att vissa grupper i 
befolkningen inte har en tillfredställande tillgång till betaltjänster. Framför allt handlar det om äldre, 
personer med vissa funktionsvariationer och ekonomiskt utsatta. Tillgången är sämre på landsbygderna 
jämfört med länets tätorter och större städer. 

Under året har länsstyrelsen inlett samverkan med den regionala ideella organisationen Föreningen för barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) Uppsala län, och genomfört samtal enligt 
demokratimodellen med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Samtalet resulterade i en 
behovsanalys som låg till grund för en ansökan om insatser för att öka tillgängligheten till digitala 
betaltjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Samverkan med organisationen kommer att 
fortsätta år 2021. Genom samverkan med pensionärsorganisationer i länet har länsstyrelsen fått hjälp att 
sprida en enkät, och därigenom fått rekordmånga svar av äldre om deras vanor gällande kontanter och 
digitala betaltjänster. Mängden av svar har gett länsstyrelsen en bättre grund för analys av tillgången till de 
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grundläggande betaltjänsterna, något som länsstyrelsen har förmedlat i en bevakningsrapport som lämnats 
till Infrastrukturdepartementet. I länsstyrelsens bevakning av grundläggande betaltjänster har myndigheten 
samverkat med andra länsstyrelser och med Post- och telestyrelsen, vilket har förbättrat länsstyrelsens 
regionala stödinsatser och gett en bättre grund för analys av tillgången till betaltjänsterna i Uppsala län. 

Infrastrukturplanering 
Länsstyrelsen har under året genomfört gemensamma dialogmöten med Trafikverket för att få en god 
samverkan och kunskapsfrämjande dialog myndigheterna emellan. Trafikverkets arbete med 
järnvägsplanerna för fyra spår på Ostkustbanan har kommit igång och föranlett både samrådsmöten och 
remisshantering hos länsstyrelsen.  

Ett gemensamt dialogmöte har även genomförts med det regionala kontoret för Trafikverket för att få till en 
god dialog och insyn i respektive myndighets roll i järn- och vägplaneprocesserna. Utöver detta har 
länsstyrelsen under året hanterat flera remisser inom infrastrukturplanering, genomfört flera samrådsmöten 
tillsammans med Trafikverket samt deltagit i åtgärdsvalsstudier i de väg- och järnvägsplaner som berör 
Uppsala län.  

Ett chefsforum är också etablerat inom arbetet med fyra spår där Trafikverket, Uppsala och Knivsta 
kommuner, Region Uppsala och Jernhusen ingår. Det har bidragit till en förbättrad förståelse för respektive 
myndighets organisation och roll. Det har även bidragit till en samsyn av planprocessen som sådan och en 
förståelse för att synpunkter tas om hand tidigt i dessa processer. 

Länsstyrelsen berörs av de stora infrastruktursatsningar som planeras i länet genom utbyggnad av 
Ostkustbanan till fyra spår. Därtill berörs länet av de regeringsuppdrag av större samlade exploateringar som 
har genererat flera projekt i Knivsta respektive Uppsala kommun. Länsstyrelsen har även under året lämnat 
ett ställningstagande och synpunkter kring regeringsuppdraget Gemensamma arbetsmetoder vid omfattande 
infrastruktursatsningar till Länsstyrelsen i Skåne län, som var den samordnande länsstyrelsen för detta 
regeringsuppdrag (Fi2019/03570/SFÖ). I yttrandet lyfte länsstyrelsen särskilt resursfrågan, som även 
beskrivs under verksamhetsområdet Hållbar samhällsplanering och boende (40–41). 

Länsstyrelsen har tagit del av och sammanställt synpunkter över Trafikverkets inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037, som skickades ut på remiss från 
Infrastrukturdepartementet under slutet av 2020. Länsstyrelsen har deltagit i olika nationella fora för att ha 
en gemensam dialog kring inriktningsunderlaget. 

Länsstyrelsen har även medverkat i det pågående arbetet med riksintresseprecisering för Arlanda flygplats 
vilket beräknas bli klart under 2021. Samarbetet har varit av betydelse för ömsesidigt ökad kunskap och för 
samsyn i olika frågor. 

Under året har länsstyrelsen medverkat i olika nationella samverkansfora, bland annat i gemensamma 
workshops inom projektet Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering 2.0 vilket är ett 
samarbete mellan regional utveckling och samverkan (RUS) och länsstyrelsernas energi- och 
klimatsamordning (LEKS). Syftet med dessa workshops har bland annat varit att diskutera vilka uppdrag 
länsstyrelsen har som kopplar till en klimatsmartare länstransportplanering och hur länstransportplanerna kan 
göras mer klimatsmarta. Från Länsstyrelsen i Uppsala län har handläggare för energi och klimat, 
samhällsplanering och infrastruktur medverkat. Dessa dialogmöten har bidragit till att stärka den interna 
samverkan inom länsstyrelsen men även lyfta hur samarbetet mellan länsplaneupprättarna och länsstyrelsen 
kan stärkas. 

Under året har länsstyrelsen även samverkat med Region Uppsala för att skapa en gemensam samsyn i frågor 
som berör fysisk planering och infrastrukturplanering i länet. Detta har skett bland annat inom ramen för det 
regionala Forum för fysisk planering och infrastrukturplanering som består av representanter från regionen, 
länets samtliga kommuner samt Trafikverket. Länsstyrelsen arrangerade i början av året ett temamöte om 
eleffekt för att bland annat informera om effektsituationen i länet och den planerade utbyggnaden av 
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tranmissionsnätet, vilken kommer att påverka Uppsala län. Länsstyrelsens arbete med eleffekt beskrivs även 
under verksamhetsområdet Energi och klimat (42). 

Resultatbedömning 
Gott: Under 2019 beviljades samtliga inkomna projektansökningar och två av projekten avslutades under år 
2020. För år 2020 sänktes det regionala tillväxtanslaget till 207 000 kronor. Endast ett nytt projekt tillkom 
vilket var av administrativ karaktär. Då samtliga medel nyttjades och projekten nådde eller överträffade 
förväntade resultat bedöms resultatet vara gott. För att nå högre betyg hade myndigheten behövt ytterligare 
medel att disponera. 

Genom projekten har länsstyrelsen bidragit till den regionala utvecklingen. Inom ramen för de regionala 
tillväxtmedel länsstyrelsen erhåller för 2021 kommer inga nya projekt kunna beviljas. Därmed förväntas 
myndighetens möjligheter att bidra i det regionala utvecklingsarbetet att utvecklas negativt. 

Hållbar samhällsplanering och boende (40–41) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3 § p. 5  
• 5 § p. 9 

 • Uppdrag att bistå Rådet för hållbara 
städer i dess arbete 
(M2017/03235/Mm) 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsens arbete inom området hållbar planering och boende utgår från bland annat plan- och 
bygglagen, miljöbalken, länsstyrelseinstruktionen, de nationella målen och Agenda 2030, Strategi för 
levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling och propositionen Politik för gestaltad livsmiljö. 
Länsstyrelsens uppgift är att främja länets utveckling och verka för att de nationella målen får genomslag i 
länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. I syfte att förverkliga 
miljömålet god bebyggd miljö arbetar länsstyrelsen för att: 
• städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 

god regional och global miljö  
• natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas  
• byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Arbetet med god bebyggd miljö ska säkerställa en långsiktig hållbar samhällsplanering. Genom att arbeta 
sektorsövergripande och samordna olika intressen, samt främja samverkan mellan olika samhällsaktörer i 
länet, verkar länsstyrelsen för en god samhällsutveckling. 

Den huvudsakliga verksamheten inom samhällsplaneringsområdet, i enlighet med länsstyrelseinstruktionens 
3 § p. 5 och p. 9, utgörs av samverkan med länets kommuner inom den fysiska planeringen enligt plan- och 
bygglagen. Länsstyrelsens roll är lagreglerad i flertalet av planeringsskedena, både när det gäller 
detaljplanering och översiktsplanering. I de grundläggande uppgifterna ingår även att tillhandahålla 
planeringsunderlag, där utveckling pågår inom arbetet med den länsstyrelsegemensamma 
planeringskatalogen. Länsstyrelsens tillsyn inom plan- och bygglagen begränsas till uppgiften att överpröva 
kommunernas beslut att anta detaljplaner samt att inom vissa områden också pröva lovärenden.  

Som en del i länsstyrelseinstruktionen 3 § p. 9 arbetar länsstyrelsen särskilt med att årligen analysera 
bostadsmarknaden inom länet med utgångspunkt i den bostadsmarknadsenkät som kommunerna besvarar. 
Länsstyrelsen lämnar råd och stöd till kommunerna och verkar för att samordning mellan kommuner 
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kommer till stånd. Länsstyrelsen ska också stödja kommunerna i deras arbete med att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjning, vilket också utgör ett av underlagen inför översiktsplaneringen. 

Länsstyrelsen ger, gemensamt med Boverket, tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna om den 
kommunala tillsynen på byggområdet. Länsstyrelsen granskar beslut och samråder med Lantmäteriet i 
ärenden rörande fastighetsbildning.  

Länsstyrelsen har i uppdrag att pröva ansökningar om statligt stöd till om- och nybyggnation av hyres- och 
studentbostäder, bostäder för äldre, åtgärder mot radon, solceller samt lagring av egenproducerad elenergi. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Verksamheten består till stor del av intern och extern samverkan, tidiga dialoger, ärendehandläggning, 
samordning och kunskapsfrämjande insatser.  

Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Hållbar samhällsplanering och boende (40–41) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 2,9 3,5 2,3 
Årsarbetskrafter kvinnor 11,5 10,2 8,0 
Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 164 2 072 2 106 
Antal beslutade ärenden 2 328 1 879 1 861 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 0 2 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 15 278 15 096 11 860 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 6 026 5 597 4 899 
varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 52 53 0 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 4 542 4 824 3 248 
varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 0 0 0 

varav OH 4 657 4 623 3 714 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen 650 0 2 

Lämnade bidrag avser nya bidragsmedel från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för 
dricksvattensförsörjningsprojekt som utbetalas efter ansökan från kommuner och vattenföreningar. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Antal överprövade detaljplaner som hävts Platina1) 1 0 0 

Förvaltning och skydd         

Antal antagna översiktsplaner samt ändringar och tillägg till ÖP Platina1) 2 0 2 

Samverkan, samordning och kunskapsfrämjande         

Antal underlag som skickas till kommuner enligt plan- och 
bygglagen 3 kap. 26 § 

Platina1) 0 0 0 

Antal antagna detaljplaner Platina1) 38 27 38 
1) Ärendehanteringssystem, länsstyrelsen 

Prestationer och effekter 
Under året har länsstyrelsen anordnat digitala möten med samhällsplanerare, planarkitekter 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.  

Under 2020 har länsstyrelsen prioriterat att arbeta med tidiga samråd med länets kommuner i specifika 
ärenden. Länsstyrelsen bedömer att detta lett till att myndigheten har verkat framåtsyftande mot uppställda 
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nationella och regionala mål inom sakområdet genom vägledning, kunskapsförmedling och rådgivning 
gentemot kommuner och andra berörda aktörer.  

Bostadsförsörjning 
Länsstyrelsen samlar årligen in uppgifter från länets samtliga kommuner om läget på bostadsmarknaden via 
Boverkets bostadsmarknadsenkät. Kommunernas enkätsvar, vilka kommunerna rapporterar till Boverket, 
kvalitetssäkrades i samband med kommunbesök i länets samtliga åtta kommuner. Besöken genomfördes 
under de två första veckorna i februari innan smittspridningen av covid-19 hade tagit fart. En regional 
bostadsmarknadsanalys av kommunernas bedömningar har sammanställts och återkopplats till länets 
kommuner.  

I den regionala bostadsmarknadsanalysen konstateras att bostadsbristen fortsatt är allvarlig i länet. Det råder 
brist på bostäder för särskilda grupper i länets samtliga kommuner. Länsstyrelsen har analyserat situationen 
och välkomnar att utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning har tillsatts av regeringen. 

Länsstyrelsen har i ovan nämnda analys beskrivit årets insatser för att stödja kommunerna och andra aktörer 
i arbetet med att underlätta inträde på bostadsmarknaden med mera.  

Länsstyrelsen genomförde under 2020 en större bostadskonferens för länets kommuner samt 
bostadsmarknadens aktörer i sitt uppdrag enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) att uppmärksamma 
kommunerna på regional samordning kring boendefrågor. Året konferens genomfördes digitalt i samverkan 
med Rådet för hållbara städer på temat Omställningskraft. Länsstyrelsen bedömer att den regionala 
konferensen har inneburit en kunskapshöjning hos deltagande aktörer gällande betydelsen av att planera för 
en bostadsförsörjning för alla ur olika perspektiv. 

Länsstyrelsen har under året bildat ett nätverk där länets kommuner kan utbyta erfarenheter i arbetet med 
bostadsförsörjningsfrågor. Länsstyrelsen genomförde en första nätverksträff digitalt i december då 
länsstyrelsen bland annat gick igenom Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020 samt redogjorde för det 
särskilda uppdrag som länsstyrelserna har att stödja kommunerna i arbetet med att motverka vräkningar av 
barnfamiljer. 

Länsstyrelsen har under året avrapporterat värdeöverföringar från länets allmännyttiga bostadsföretag (lag 
2010:879) till Boverket. 

Regeringsuppdrag större samlade exploateringar 
Länsstyrelsen har under året hanterat ärenden kopplade till avtalen avseende större samlade exploateringar 
som tecknats mellan staten, Region Uppsala, Knivsta kommun samt Uppsala kommun. Under hösten fick 
länsstyrelsen uppdrag från regeringen att följa de nyss nämnda avtalen från och med 2021. Under hösten har 
överlämning och förberedelse av mottagande skett. 

Eldistribution  
I Uppsala län finns det flera nätkoncessioner där befintliga kraftledningar antingen saknar giltig 
nätkoncession eller där det är aktuellt att öka spänningen i nätet. Länsstyrelsen har dock under 2020 haft 
färre remisser från olika nätägare och från beslutande myndighet, Energimarknadsinspektionen, jämfört med 
föregående år. Däremot har länsstyrelsen noterat att vissa av de nätkoncessionsärenden som länsstyrelsen 
hanterade under 2019 nu har kommit vidare och beslutats av Energimarknadsinspektionen. Under det gångna 
året har länsstyrelsen deltagit vid tidiga dialoger med Svenska kraftnät angående de projekt som berör 
Uppsala län och som innebär förstärkning av det befintliga transmissionsnätet. Det projekt som nu förväntas 
komma igång under 2021 är projektet Nord–Syd. Länsstyrelsen arbetar även aktivt med energi- och 
klimatarbetet, vilket beskrivs under verksamhetsområdet Energi och klimat (42). 

Vattenförsörjning 
Kunskapen om och betydelsen av länets vattenresurser, både grundvatten och ytvatten, har ökat hos 
kommunerna och andra aktörer genom att länsstyrelsen har remitterat förslag till regional 
vattenförsörjningsplan under året. I den lyfts hur dricksvattenfrågorna kan hanteras i översiktsplanering och 
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detaljplanering samt vilka vattenresurser som behöver en långsiktig hänsyn för att kunna användas för 
dricksvattenförsörjning av kommande generationer. 

Jordbruksmark 
Länsstyrelsen har under 2020 tagit fram en vägledning för jordbruksmark i prövning och planering. 
Vägledningen syftar till att underlätta för kommunerna att ta ställning i frågor som rör exploatering av 
jordbruksmark. Den 24 september 2020 hölls ett digitalt möte för att kommunicera vägledningen till 
kommuner och regionen med stort deltagande av både politiker och tjänstemän. 

Havsplaner 
Under året har länsstyrelserna arbetat med tre förstudier med metodik för att ta fram planeringsunderlag för 
landets kust- och havsområdena. De tre teman som behandlats är kulturmiljö, friluftsliv och turism. 
Länsstyrelsen i Uppsala län har bidragit med synpunkter på förstudierna. Förstudierna ska ligga till grund för 
ett möjligt uppdrag till kustlänsstyrelserna vilket innebär att ta fram planeringsunderlag som kan vara 
relevant för kommunal planering samt statlig havsplanering.  

Planeringskatalogen 
Länsstyrelsen har genomfört förvaltningsåtgärder av planeringskatalogen så att informationen är korrekt, 
relevant och aktuellt, samt lagt in nya planeringsunderlag. Länsstyrelsen har även deltagit i den nationella 
redaktionens utvecklingsarbete av planeringskatalogen. Vidare har länsstyrelsen genomfört vissa 
kunskapshöjande insatser under året. 

Tillsynsvägledning 
RB-uppdraget redovisades 
Länsstyrelsen återrapporterade, genom plan- och byggenkäten i januari 2020 och i enlighet med 
regleringsbrevet för länsstyrelserna 2020, hur kommunerna arbetar med geotekniska risker i plan- och 
byggprocessen både vid översikts- och detaljplanering, vid förhandsbesked och bygglov samt vid vidtagande 
av bygg- och markåtgärder. Arbetet med framtagandet av underlag gjordes under 2019 och kan således 
utläsas i årsredovisningen för 2019. 

Nationell samverkan och nätverk 
Länsstyrelserna samarbetar inom sakområdet hållbar samhällsplanering och boende genom 
samhällsbyggnadsnätverket. Inom nätverket finns expertgrupper med tillhörande handläggarnätverk som 
bereder olika gemensamma frågor, remisser och regleringsbrevsuppdrag. Aktiva expertgrupper finns kopplat 
till översiktsplanering, lantmäteriärenden, stöd och bidrag, bostadsförsörjningsplanering, 
detaljplaneplanering, översiktsplanering, infrastrukturplanering, tillsynsvägledning plan- och bygglagen 
(PBL), klimatanpassning, fastighetsbildningsärenden etcetera. Länsstyrelsen i Uppsala län bidrar med 
handläggare i flera av dessa expertgrupper. Länsstyrelsens handläggare har också deltagit i 
samhällsbyggnadsnätverkets handläggarträffar tillsammans med övriga länsstyrelser inom ovan nämnda 
områden. Deltagande i dessa träffar har bidragit till kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte. 

Tematiska byggträffar (PBL och kulturmiljö) 
De tematiska byggträffar som var planerade i tillsynsvägledningsplanen har inte gått att genomföra i enlighet 
med planen i år på grund av rådande omständigheter kopplat till pandemin. Den planerade träffen för våren 
2020, med temat PBL och kulturmiljö, fick ställas om. Den genomfördes istället digitalt under hösten, med 
Boverkets utbildning som grund. Omkring 30 personer från länets kommuner deltog, främst 
bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer men även planarkitekter och kommunantikvarier. Träffen 
som genomfördes var den första av tre och ytterligare två träffar kommer att genomföras under 2021. 

Nyhetsbrev 
Länsstyrelsen har under 2020 skickat ut tre nyhetsbrev till kommunerna i länet samt till övriga aktörer och 
intresserade inom samhällsplanering och byggande. Breven har innehållit övergripande information inom 
samhällsplanering, byggande med mera och syftet med breven har varit att kommuner och andra intresserade 
ska kunna ta del av länsstyrelsens information samlat och samtidigt. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-akademin/pbl-webbutbildningar/kultur/
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Gestaltad livsmiljö 
En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram metoder för hur politiken ska få genomslag inom plan- och 
bostadsfrågor. Ett första möte har under hösten 2020 genomförts med gruppen,  

Investeringsstöd 
Stöd till hyres- och studentbostäder (HYS)  
Under början av 2020 genomfördes ett antal förändringar i förordningen avseende stöd till hyres- och 
studentbostäder vilket medförde ett ökat antal frågor från byggherrar och exploatörer via telefon och e-post. 
Länsstyrelsen beslutade därför att under våren anordna en informationsträff för att gå igenom 
förutsättningarna för att kunna söka och få bidrag. Intresset var stort och omkring 50 personer deltog. 
Ytterligare ändringar i angränsande lagstiftning genomfördes under sommaren 2020, vilket låg till grund för 
en uppföljande träff i oktober 2020 som genomfördes digitalt. Vid den digitala träffen i oktober 2020 
informerade länsstyrelsen om både HYS och stöd för att anordna bostäder för äldre (ÄBO). Dessa båda 
träffar har resulterat i ett ökat antal ansökningar. 

Stöd för att anordna bostäder för äldre (ÄBO) 
Under 2020 genomfördes en digital informationsträff om stödet för att anordna bostäder för äldre. 
Målgruppen var i första hand byggherrar och exploatörer. Under samma träff informerades även om HYS. 
Denna träff har resulterat i ett ökat antal ansökningar, främst gällande anpassningar i befintliga byggnader 
med syfte att äldre ska kunna bo kvar längre. 

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

I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga 
myndigheter, Sverige kommuner och regioner (SKR) och länsstyrelserna. Rådet har i uppgift att stötta 
kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 vilket behandlar långsiktigt hållbar stads- och 
samhällsutveckling. Rådet ska verka till maj 2022. Fram till dess ska en samlad åtgärdslista bestående av 
genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling presenteras på webbplatsen 
Hållbar Stad varje år. 

Uppdraget från regeringen till rådet är att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och 
hållbara städer och samhällen. Utgångspunkterna utgörs av mål 11 i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, 
Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling och propositionen Politik för gestaltad 
livsmiljö. I dessa mål och strategier lyfts behovet av att se helheten och hur sociala, ekologiska och 
ekonomiska frågor hänger samman. Hur vi planerar, bygger och utvecklar våra städer och samhällen 
påverkar i princip samtliga delmål i Agenda 2030. 

Varje år ska rådet dessutom redovisa vilka åtgärder man ser som strategiskt viktiga för arbetet med hållbara 
städer, men som helt eller delvis ligger utanför de deltagande myndigheternas ansvarsområden. Det ska även 
lämna förslag på eventuella stadsutvecklingsfrågor som behöver utredas. 

Den 26 februari 2020 lämnade rådet sin årliga rapportering inom ramen för uppdraget till Regeringskansliet.  

Rådets medlemmar har under år 2020 samverkat kring ett trettiotal åtgärder. Sex samverkansåtgärder har 
avslutats under året och övriga fortsätter under 2021. Flera möten har hållits med rådets referensgrupper, det 
vill säga kommungruppen, forsknings- och innovationsgruppen och näringslivsgruppen. Rådet har också 
initierat respektive diskuterat samverkan med bland annat innovationsprogrammen Viable Cities och 
Horisont Europa. Länsstyrelserna leder tre av rådets åtgärder och är deltagare i ett flertal av övriga 
genomförda åtgärder.  

Rådet har även arrangerat ett antal gemensamma konferenser. Tillsammans med Vinnova arrangerade rådet i 
januari 2020 konferensen Hur mobiliserar vi för ett hållbart samhälle? på Sveriges nationella centrum för 
arkitektur och design (ArkDes). På konferensen medverkade bland annat internationella experter och en 
övning i arbetsmetoden Mission genomfördes. I oktober 2020 genomförde Formas och rådet en digital 
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mål 11-vecka med temat Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen. 19 organisationer 
och cirka 2000 personer, varav många representanter från kommuner, deltog i de totalt 19 sessioner som 
hölls. I december 2020 anordnade Länsstyrelsen i Uppsala län och rådet en digital regional konferens på 
temat omställningskraft. Länsstyrelserna planerar att genomföra liknande konferenser i samarbete med rådet 
under 2021. 

Rådets gemensamma webbplats www.hallbarstad.se har under året utvecklats i syfte att få en mer 
ändamålsenlig sida där kommunerna och andra aktörer lättare kan hitta aktuellt material inom hållbar 
stadsutveckling. Den nya webbplatsen lanserades i december 2020.  

Länsstyrelserna har i rådets arbete med god framgång poängterat vikten av att ha en samlad och tydlig stat 
som aktör gentemot kommunerna samt betonat vikten av att Agenda 2030, i synnerhet mål 11, står i fokus 
för rådets arbete. Utifrån uppdraget och uppsatta mål bedömer länsstyrelserna resultatet som utmärkt. 

Resultatbedömning 
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 intresseorganisationer. Det arbete som har 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. 

Utmärkt: Under 2020 har länsstyrelsen i enlighet med tydliga interna prioriteringar fortsatt att arbeta med 
tidiga samråd med länets kommuner. Länsstyrelsen bedömer att detta lett till att myndigheten har verkat 
framåtsyftande mot uppställda nationella och regionala mål inom sakområdet genom vägledning, 
kunskapsförmedling och rådgivning gentemot kommuner och andra berörda aktörer. Länsstyrelsen bedömer 
även att viktiga insatser gjorts under året för att utveckla arbetsformer (till exempel bemötande och dialog) 
och tillämpning av berörd lagstiftning i länet. Länsstyrelsen har under 2020 kunnat fortsatt ha korta 
handläggningstider för överklagade av kommunernas beslut om lov, vilket resulterat i att målen i 
regleringsbrevet nås med mycket god marginal. 

Energi och klimat (42) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3 § p. 6 energi och klimat 
• 5 § p. 8 klimatanpassning 

• 1 Mål: A 1 Agenda 2030 
• 3 Uppdrag A 1, 2 (via Lst Dalarna)  

• I2019/01614/E Särskilt 
regeringsuppdrag Trygg 
elförsörjning 

Uppdraget i regleringsbrevet, Energiomställning och minskad klimatpåverkan (samt integreringen av 
nationella klimat- och energimål inom samtliga relevanta ansvarsområden, funktioner och styrdokument), 
rapporteras i särskild ordning till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Detsamma gäller arbetet med 
klimatinvesteringsstödet Klimatklivet. Vad gäller klimatanpassningsarbetet rapporteras detta enskilt till 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) med kopia till Regeringskansliet enligt förordning 
(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. 

Verksamhetens mål och uppdrag 
Det övergripande uppdraget är att i ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet 
avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan med koppling till samtliga relevanta sakområden. 
De nationella målen inom klimat- och energiområdet utgörs av det klimatpolitiska ramverket och 
Energiöverenskommelsen, vilka ska få genomslag i länet. 
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Länsstyrelsens arbete inom klimat och energi utgår från globala mål i Agenda 2030, nationella mål för 
området och länets klimat- och energistrategi, vilken beslutades 2019. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har också under året avrapporterat regeringsuppdraget Trygg elförsörjning. 
Uppdraget var att, ur ett lokalt och regionalt perspektiv, beskriva hur eleffektsituationen i länet ser ut idag 
och vilka befintliga eller möjliga framtida problem och risker som finns. 

Länsstyrelsen har för klimatanpassningsarbetet antagit ett myndighetsmål som tydliggör att länsstyrelsen ska 
agera för samt bistå Uppsala läns aktörer i målet att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som 
aktivt möter klimatförändringar, utifrån de prioriterade utmaningar som finns i länet, genom att minska 
sårbarheter och ta tillvara möjligheter. Anpassningen till ett förändrat klimat ska gå hand i hand med 
ambitionen att minska utsläpp och ska samordnas med länets risk- och sårbarhetsanalys och den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Verksamheten består till stor del av intern och extern samverkan, samordning och kunskapsfrämjande 
insatser – inte minst vad gäller integrering av klimat- och energifrågor i samtliga relevanta ansvarsområden, 
funktioner och styrdokument. En viktig del är också marknadsföring och effektiv handläggning av 
klimatinvesteringsstöd samt att bidra till att åtgärder genomförs genom att driva eller delta i projekt för 
riktade insatser i länet. 

Uppsala läns regionala miljö- och klimatråd är en viktig arena för analys och samsyn kring länets 
miljöutmaningar samt för förankring av strategiska frågor. Rådet leds av landshövdingen och består av 
representanter från offentliga, privata och ideella aktörer i länet. Genom rådet förankras det strategiska 
klimat- och energiarbetet och dess genomförande. 

Klimat- och energistrategin lyfter prioriterade områden i klimatarbetet och, i synergi med Färdplan för ett 
hållbart län, syftar till att främja konkreta klimatåtgärder hos länets samtliga aktörer. Strategin och 
färdplanen med åtgärdsprogrammet för klimat och energi skapar tillsammans en dynamisk helhet med syfte 
att utgöra en lägesbild för klimat- och energiarbetet i länet, identifiera prioriterade åtgärder och engagera 
aktörer utifrån deras egna förutsättningar att verka för klimatomställningen. Länsstyrelsen har en drivande 
roll i detta arbete. 

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet för säkrad tillgång till eleffekt. Samverkan sker genom plattformen 
#Uppsalaeffekten där representanter för länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala kommun medverkar. 

Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Energi och klimat (42) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 1,0 0,6 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,4 2,6 3,4 
Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 45 62 97 
Antal beslutade ärenden 73 85 28 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 33 25 19 
Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 4 651 4 562 4 155 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 261 110 41 
varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 0 0 0 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 3 239 3 308 2 967 
varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 0 0 0 
varav OH 1 150 1 143 1 148 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen 0 0 0 
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Antalet årsarbetskrafter inom energi och klimat var i stort sett oförändrat jämfört med föregående 
verksamhetsår. För att stärka verksamheten inom klimat och energi sker även deltagande i projekt som 
finansieras av externa medel. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Antal inlämnade ansökningar under året inom Klimatklivet per 
10 000 invånare 

KlivIT och SCB 0,91 1,06 2,16 

Ärendemängden inom energi och klimat följer tydligt antalet inkomna ansökningar inom Klimatklivet de 
senaste åren. Ansökningsvolymen har de sista åren starkt påverkats av följande: 
• Icke-publika laddningsstationer ökade kraftigt 2016–2018 och flyttades från och med 2019 ut ur 

Klimatklivet till ett eget stödsystem.  
• Under 2019 var Klimatklivet stängt för nya ansökningar under första halvåret på grund av den då 

gällande statsbudgeten. Två omgångar genomfördes under hösten 2019.  
• Under 2020 genomfördes enbart två ansökningsomgångar eftersom en omgång fick ställas in på grund av 

det begränsade bemyndigandet. 

Prestationer och effekter 
Länsstyrelsen har under året arbetat med att engagera kommuner och andra nyckelaktörer i länet genom 
tydliga åtaganden, så kallade hållbarhetslöften, med betydande bredd i det regionala åtgärdsprogrammet 
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för klimat och energi. Detta arbete 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 färdplanearbetet och att fler aktörer nu har tecknat hållbarhetlöften inom klimat- och energi med 
Länsstyrelsen. 

Samverkan har även skett med planeringsfunktioner internt och externt. Nya kontakter har knutits och 
fördjupad samverkan har skett genom deltagande i projektet Klimatsmart planering med sociala mervärden 
som syftar till att utarbeta sätt att integrera klimatsmart planering med sociala aspekter av planering såsom 
trygghet och jämställdhet. 

Övergång till fossilfri transport har varit en prioriterad fråga i länet. Länsstyrelsen medfinansierar och deltar 
aktivt i fortsatt arbete med fossilfria transporter i Uppsala län genom projektet Fossilfritt 2030 – transporter i 
Uppsala län, i samverkan med flera av länets kommuner samt Region Uppsala och samverkansplattformen 
BioDrivÖst. 

Intresset har varit fortsatt högt för klimatinvesteringsstöd via Klimatklivet vilket har märkts i form av högt 
söktryck trots färre ansökningsomgångar 2020. 

Uppsala län har en ansträngd effektsituation på grund av bristande kapacitet för elnäten, främst 
transmissionsnätet. För att möta dessa utmaningar finns ett etablerat regionalt samarbete, det så kallade 
#Uppsalaeffekten, med en kärna bestående av länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala kommun. 
#Uppsalaeffekten verkar för ett effektsmart samarbete med gemensam information och koordinering av 
pågående initiativ och projekt i länet. En betydande kunskapshöjning inom länet har skett genom både 
regeringsuppdraget Trygg elförsörjning Uppsala län och i samarbetet #Uppsalaeffekten, vilket fått nationell 
uppmärksamhet och erkännande. #Uppsalaeffekten är också en regional nod inom ramen för 
Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering. 

Arbetet med effektfrågan har lett till ökad medvetenhet om energi- och effektfrågor hos länets kommuner 
och företag samt blivit en mer etablerad del av ordinarie tillsyn för miljöfarlig verksamhet, där arbete pågår 
sedan tidigare inom ramen för projektet Incitament för energieffektivisering. 

Kopplat till arbetet med nationell vindkraftsplan har länsstyrelsen genomfört dialogmöten med ansvariga 
myndigheter. Länet har ytterst begränsade planeringsmässiga förutsättningar för vindkraft då stor del av 



LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2020 

46 
 

 

länet utgörs av skyddade områden, områden med särskilda värden och intressen för olika funktioner såsom 
natur- och kulturmiljö, försvarsintressen med mera. 

Länsstyrelsen har under 2020 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. Analysen påbörjades 
våren 2020 och skickades ut på remiss under oktober. Analysen visar på de risker och sårbarheter som finns i 
länet kopplat till klimatförändringarna samt pekar ut delmål för att minska dessa risker och sårbarheter. 
Under 2020 har ett gemensamt myndighetsmål för länsstyrelsen antagits. Länsstyrelsen har under 2020 
aktivt samverkat med övriga länsstyrelser för att tolka den gemensamma förordningen. Detta har skett 
genom att SMHI bjudit in till flera förordningsmöten för alla berörda myndigheter. Dessa möten har varit 
välbesökta och gett goda möjligheter för länsstyrelsen att nätverka och utbyta idéer samt samordna diverse 
uppdrag. Vidare har länsstyrelsen bevakat klimatanpassningsrelaterade frågor i de planer och program som 
tagits fram av kommunerna inom ramen för samhällsplanering. 

Resultatbedömning 
Bedömning per uppdragsområde: 

Genomföra de regionala energi- och klimatstrategierna 
Utmärkt: Det finns ett starkt engagemang för färdplanen med dess åtgärdsprogram (klimat och energi) 
bland länets aktörer där också nya har tillkommit. En del av arbetet med åtgärdsprogrammet är det regionala 
arbetet med eleffektfrågan där samarbete har skett både regionalt och nationellt. Resultatet bedöms därför 
vara utmärkt. 

Främja fossilfria transporter för personer och gods samt genomföra de regionala planerna för 
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel  
Gott: Samverkan har utvecklats ytterligare i samband med arbete kring åtgärdsprogrammet för klimat (se 
ovan) inklusive projekten Fossilfritt Uppsala 2030 och Klimatsmart samhällsplanering. Eleffektarbetet är 
också en viktig komponent för att möjliggöra elektrifiering av transporter. Resultatet bedöms därför vara 
gott. 

Verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder 
Gott: Inom ramen för tillgängliga resurser har resultatet varit gott. Deltagare i åtgärdsprogrammet lyfter 
fram Klimatklivet som möjliggörande investeringsstöd i klimatomställningen. 

Verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt avseende insatser för att uppnå 
planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft.  
Gott: Utbyggnad av solel fortsätter starkt i länet. Dialog kring vindkraft har aktiverats genom möten i 
samband med det nationella strategiarbetet. Resultatet bedöms vara gott. 

Stärka integreringen av nationella klimat- och energimål inom samtliga relevanta 
ansvarsområden, funktioner och styrdokument 
Gott: Dialog har förstärkts internt och externt med olika parter och verksamheter. Dock har pandemin 
begränsat möjligheten till fysiska möten i olika formella och informella fora. Resultatet bedöms vara gott. 
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Kulturmiljö (43) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt:  

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3 § p. 7 • 1A12  

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsens kulturmiljöarbete utgår från kulturmiljölagen, länsstyrelseinstruktionen, de nationella 
kulturmiljömålen och Agenda 2030. Länsstyrelsens uppgift är att främja länets utveckling och verka för att 
de nationella målen får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och 
förutsättningar. I syfte att förverkliga de nationella kulturmiljömålen arbetar länsstyrelsen för att: 
• en mångfald av kulturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas för att bidra till ett hållbart samhälle 
• människor ska vara delaktiga i kulturmiljöarbetet och ges möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön 
• kulturmiljön ska vara en källa till kunskap, bildning och upplevelser i ett inkluderande samhälle 
• kulturmiljö ska tas tillvara i samhällsutvecklingen genom en helhetssyn på förvaltningen av landskapet. 

Arbetet med kulturmiljömålen ska säkerställa en långsiktigt hållbar samhällsplanering. Genom att arbeta 
sektorsövergripande och samordna olika intressen samt främja samverkan mellan olika samhällsaktörer i 
länet verkar länsstyrelsen för att kulturvärden används som en resurs i samhällsutvecklingen. 

Länsstyrelsen har ansvaret för tillämpningen av kulturmiljölagen. Länsstyrelsen ansvarar även för den 
statliga kulturmiljövården i länet och beviljar bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader 
och kulturlandskap. Länsstyrelsen verkar även kunskapsfrämjande med målet att dels öka kunskapen om 
länets kulturmiljöer i samhället, dels öka kunskapen om kulturmiljöns betydelse för ett hållbart samhälle hos 
relevanta aktörer. 

I regleringsbrevsuppdrag 1A12 ingår att redovisa hur länsstyrelsen har bidragit till målet för arkitektur-, 
form-, och designpolitiken samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns för arbetet. Denna redovisning 
återfinns under verksamhetsområdet Hållbar samhällsplanering och boende (40–41), i avsnitten om Rådet för 
hållbara städer, utbildning PBL kulturvärden samt gestaltad livsmiljö. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Länsstyrelsens arbete består till största del av tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen genom handläggning 
av inkomna ansökningar samt hantering av förfrågningar gällande kulturmiljö. 

Länsstyrelsens tillsyn och kontroll inom kulturmiljöområdet kan vara egeninitierad eller händelsestyrd. 
Tillsynsarbetet bedrivs huvudsakligen i händelsestyrda ärenden i samband med tillståndsprövning av byggda 
kulturmiljöer, kyrkliga kulturminnen och fornlämningar samt i samband med genomförande av arkeologiska 
insatser. 

Länsstyrelsen arbetar även med förvaltning och skydd av flera av länets värdefulla kulturmiljöer. 
Länsstyrelsen ansvarar för kulturmiljövården i länet och verkar för skötsel och tillgängliggörande av flera av 
länets värdefulla kulturmiljöer, till exempel byggda kulturmiljöer, fornlämningsmiljöer och kulturreservat. 
Detta görs genom det egna arbetet samt genom fördelning av kulturmiljövårdsanslaget till bland andra 
kommuner, fastighetsägare och markägare. 

En stor del av arbetet ägnas åt interna och externa samråd rörande riksintressen för kulturmiljövård och 
lagskyddade kulturmiljöer. Genom interna samråd verkar länsstyrelsen för att samordna kulturmiljöintressen 
med andra samhällsintressen. Genom externa tvärsektoriella samråd verkar länsstyrelsen för att 
kulturmiljöintressen tas tillvara i samhällsutveckling och samhällsplanering. 
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Länsstyrelsens kunskapsfrämjande insatser görs dels genom länsstyrelsens eget arbete, dels genom 
samverkan med och stöd och bidrag till andra aktörer. Arbetet kan ske på ett flertal olika sätt, till exempel 
genom olika former av publikationer, seminarier, utbildningsinsatser och framtagande av kunskaps- och 
planeringsunderlag. 

Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Kulturmiljö (43) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 3,4 3,5 4,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 5,5 5,2 5,0 
Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 336 1 228 989 
Antal beslutade ärenden 1 276 1 147 1 069 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 23 20 21 
Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 13 984 15 829 11 719 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 5 067 5 311 5 732 
varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 0 0 0 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 6 132 7 717 2 890 
varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 0 0 0 
varav OH 2 785 2 801 3 097 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen 5 138 7 564 2 097 

Andelen årsarbetskrafter är något högre än under 2019. Liksom under föregående år har en extra tillfällig 
tjänst varit tillsatt under året med anledning av arbete med en bok om länets lagskyddade byggnadsminnen. 
Samtidigt har ett par anställda inom sakområdet kulturmiljö under delar av året arbetat med andra 
arbetsuppgifter med anledning av den pågående pandemin. 

Antalet inkomna och upprättade ärenden har ökat jämfört med föregående år. Liksom under föregående år 
utgörs drygt 70 procent av de inkomna ärendena av fornlämningsärenden. Den näst största kategorin 
ärenden, cirka 13 procent, har rört kyrkliga kulturminnen. Det har skett en stadig ökning över åren, från 2018 
och framåt, inom dessa två ärendeslag. Ökningen av antalet fornlämningsärenden kan ses som en effekt av 
den fortsatt höga exploateringstakten och av infrastruktursatsningar inom flera av länets kommuner. Bland 
kyrkoärenden kan man under året framför allt se en ökning av enklare ärenden rörande underhåll medan 
större insatser snarare har minskat, troligen som en effekt av den pågående pandemin. Inom ärendeslaget 
byggnadsvård ses en markant ökning av inkomna ärenden under 2020 jämfört med de föregående två åren. 
Detta är emellertid snarare en återgång till en nivå jämförbar med år 2017 och tidigare.  

Antalet beslutade ärenden som är äldre än två år inom sakområdet kulturmiljö har legat kring 20 stycken de 
senaste tre åren. De flesta av dessa ärenden utgör ansökningar om byggnadsminnesförklaring. Att avgöra 
denna typ av ärenden är en lång process som kan sträcka sig över flera år. Under 2020 har länsstyrelsen 
arbetat för att komma vidare i processen med att byggnadsminnesförklara S:t Erikshuset i Uppsala stad samt 
Sjöö slott i Enköpings kommun. 

Före 2019 ansvarade Riksantikvarieämbetet för utbetalning av en del av de bidrag som länsstyrelsen fattat 
beslut om, vilket förklarar skillnaden i posten från 2018. Från och med 2019 ansvarar länsstyrelsen för 
samtliga beslutade utbetalningar. Länsstyrelsen har under 2020 lämnat bidrag för byggnadsvård, vård av 
landskap och fornlämningar, skötsel av naturreservat och framtagande av kunskapsunderlag. 
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Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Antal internremisser med kulturmiljöperspektiv Platina 2) ca 2501) -1) -1) 

Antal beslut om fornlämningsförklaringar Platina 2) 0 0 1 

Tillsyn och kontroll       

Antal egeninitierade tillsynsinsatser (avverkningsärenden) Platina 2) 0 0 0 

Antal egeninitierade tillsynsinsatser (byggnadsminnen) Platina 2) 0 0 0 
1) Efter en uppdatering av Platina är det inte möjligt att ta fram statistik över antal internremisser före den 1 juli 2020. 
2) Ärendehanteringssystem, länsstyrelsen  

Länsstyrelsen saknar fullständig statistik över antalet internremisser med kulturmiljöperspektiv då det endast 
är möjligt att ta fram underlag för perioden från och med den 1 juli 2020. Antalet internremisser under det 
andra halvåret 2020 uppgår till 125 stycken och det är rimligt att anta att det totala antalet under året varit 
ungefär det dubbla. Antalet interna samråd har därmed fortsatt varit högt.  

Länsstyrelsens tillsynsarbete inom sakområdet kulturmiljö har under de tre senaste åren fokuserat på löpande 
tillsyn relaterad till ärendehantering. Länsstyrelsen bedömer att detta är ett effektivt, men också 
ändamålsenligt, sätt att bedriva tillsyn. Under 2020 har emellertid ett färre antal kulturmiljöer kunnat 
besökas jämfört med föregående år till följd av den pågående pandemin. 

Prestationer och effekter 
Ärendehandläggning 
Trots det något ökade antalet inkomna ärenden under året har länsstyrelsen hållit ärendebalansen stabil inom 
sakområdet. Även om en del av personalstyrkan inom sakområdet kulturmiljö under delar av året haft andra 
arbetsuppgifter till följd av den pågående pandemin har ett ökat antal ärenden kunnat avgöras. Länsstyrelsen 
har under året fört interna diskussioner om möjliga prioriteringar inom framför allt fornlämningsärenden 
med syfte att hålla antalet öppna ärenden nere och korta handläggningstider. Under året genomfördes under 
en vecka en riktad insats för att avsluta ärenden som av olika anledningar avstannat. 

Länsstyrelsens arbete under året har präglats av en god dialog och tidiga konstruktiva samråd med bland 
annat kommuner, fastighetsägare och länets församlingar och pastorat, vilket skapat goda förutsättningar för 
bevarande av kulturmiljöer samt förenklat tillståndsprövningen. 

Den processförändring gällande skogsbruksärenden som genomfördes under 2019 till följd av 
Skogsstyrelsens förändrade hantering av avverkningsanmälningar, och som lyftes i föregående 
årsredovisning, kvarstår. Genom riktade informationsinsatser till skogsbolag har kunskapen om förändringen 
ökat och ansökningar om skogsbruksåtgärder har ändå i hög grad nått länsstyrelsen. 

Byggnadsminnen och byggda kulturmiljöer 
Genom tillståndsprövning har länsstyrelsen under året tillgodosett att en mångfald av länets byggnadsminnen 
bevaras, används och utvecklas. Samtidigt som länets byggnadsminnen ska bevaras kan miljöerna behöva 
utvecklas så att de fungerar för dagens användning och krav. Flera av de beviljade tillstånden rörande 
byggnadsminnen under året har handlat om underhållsåtgärder som resulterar i ett fortsatt bevarande av 
miljöerna. I ett antal ärenden har länsstyrelsen även beviljat tillstånd att genomföra förändringar i 
byggnadsminnen för att anpassa miljöerna till dagens verksamhet eller för att öka tillgänglighet och 
brandsäkerhet. I dessa fall har länsstyrelsen genom samråd och villkorskrav tillgodosett att förändringarna 
inte medfört betydande negativ inverkan på miljöernas kulturhistoriska värden. 

Kyrkliga kulturminnen 
Genom handläggning och tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen har länsstyrelsen under året verkat för 
att kyrkornas kulturhistoriska värden bevaras, används och utvecklas. Det stora flertalet ärenden avser vård 
och underhåll kopplade till ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning. Liksom under föregående år har 
några ärenden berört tillgänglighetsfrågor, samt anpassningar för att möjliggöra olika typer av aktiviteter i 
kyrkorummet. Anpassningarna ökar människors möjlighet till delaktighet och inkludering i dessa 
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kulturmiljöer. I flera fall har länsstyrelsen lämnat bifall, men samtidigt tillgodosett att de förändringar som 
genomförts har gjorts med hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden och bevarande. 

Under året har länsstyrelsen deltagit i syn vid Söderfors kyrka med anledning av prövning i Högsta 
förvaltningsdomstolen av länsstyrelsens beslut från 2015 att inte tillåta tillgänglighetsåtgärder i den 
omfattning som sökanden önskat. Domstolen fastslog länsstyrelsens beslut och i domen görs avvägningar 
mellan tillgänglighet och kulturhistoriskt värde som kommer att vara vägledande. 

Länsstyrelsen har under året varit fortsatt engagerad i pågående arbeten med tornspirorna i Uppsala 
domkyrka. Beslut har fattats avseende materialval och omfattning av åtgärder på tornspirornas dekorativa 
gjutjärnselement. Parallellt under året har länsstyrelsen även hanterat restaureringen av Åkermanorgeln, samt 
åtgärder på och i Vasakoret. 

Fornlämningar och arkeologi 
Genom samråd och tillståndsprövning i fornlämningsärenden har länsstyrelsen under året medverkat till att 
fornlämningar och fornlämningsmiljöer kunnat bevaras i samband med olika typer av exploateringar och 
markingrepp. Uppsala län, särskilt dess södra delar, är expansivt vilket innebär att risk för påverkan på 
kulturmiljö, fornlämningar och riksintressen för kulturmiljövård är återkommande. 

Där konflikter mellan fornlämningsmiljöer och andra samhällsintressen inte har kunnat undvikas har 
länsstyrelsen under året beslutat om arkeologiska insatser. Länsstyrelsen har genom sitt arbete med 
beställning och tillsyn av arkeologiska undersökningar tillgodosett att dessa håller hög kvalitet och resulterar 
i ny kunskap om länets förhistoria och tidiga historia. 

Som ett led i tillsynsarbetet har länsstyrelsen under året haft samtal med de arkeologiföretag som är 
verksamma inom länet. Syftet med samtalen var att höja kvaliteten i avrapporteringen av arkeologiska 
undersökningar och effektivisera den arkeologiska processen och länsstyrelsens handläggning i dessa 
ärenden. Väl skrivna rapporter innebär ökad möjlighet för den arkeologiska processen att bidra till kunskap 
och bildning kring kulturmiljön. 

Tillsyn i fält av arkeologiska undersökningar har under året fått stå tillbaka till följd av den pågående 
pandemin. 

Förvaltning och vård av värdefulla kulturmiljöer 
Länsstyrelsen har under året arbetat med förvaltning och vård av flera värdefulla kulturmiljöer i länet. Detta 
har gjorts genom eget arbete och genom utbetalning av bidrag. Arbetet har bidragit till att bevara och 
tillgängliggöra dessa kulturmiljöer och till att skapa ett inkluderande samhälle där kulturmiljön kan utgöra en 
gemensam källa till kunskap och upplevelser. 

Kulturreservat 
Under året har länsstyrelsen förvaltat och med bidragsmedel bekostat skötseln av länets två kulturreservat: 
Linnés Hammarby i Uppsala kommun och Lingnåre i Tierps kommun. Arbetet med skötseln av 
kulturreservaten har fortlöpt bra under året. Inom Lingnåre har bland annat en omfattande röjning av 
vegetation kring gravfältet Grönlundsbacken genomförts. De planer som finns på utveckling av 
kulturreservatet har emellertid skjutits upp till följd av den pågående pandemin. 

Vid Linnés Hammarby har den publika verksamheten i stort sett ställts in under året till följd av pandemin. 
Arbetet med skötsel och utveckling av reservatet har emellertid fortgått. Reservatet har under året fått en ny 
”bonde” och djurhållare med stort engagemang. I skötseln av reservatet har länsstyrelsen även ett samarbete 
med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), vilket under året har varit positivt för skötseln och utvecklingen av 
reservatet. Länsstyrelsen ingår även i samrådsgrupp med Uppsala universitet och Statens fastighetsverk som 
ansvarar för skötseln av det statliga byggnadsminnet Linnés Hammarby. 

Fornvård och tillgängliggörande av fornlämningar 
Under 2020 har länsstyrelsen utfört fornvårdsinsatser på 16 platser, och även anlagt en stig fram till en 
fornlämning för att förbättra tillgängligheten. 
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Sedan inventeringen av skadestatus för länets samtliga runstenar blev klar 2019 har länsstyrelsen i samarbete 
med Upplandsmuseet framgångsrikt arbetat med att åtgärda de brister som inventeringen pekade ut. 
Länsstyrelsen har under året tillgodosett att tre runstenar fått ny skyltning och Upplandsmuseet har tilldelats 
bidragsmedel för att utföra akuta vårdinsatser på elva runstenar. Länsstyrelsen kommer att fortsätta arbetet 
med runstenarna under kommande år. 

Länsstyrelsen har även beviljat bidrag till kommuner och enskilda markägare eller arrendatorer för fornvård 
av ytterligare fornlämningsmiljöer. Bidrag har även lämnats till Dannemora Söderskogens 
samfällighetsförening, som sköter de kulturhistoriskt värdefulla markerna kring Söderskogen inom 
riksintresse Dannemora–Österbybruk (C21). 

Länsstyrelsen har ett pågående samarbetsprojekt med Upplandsstiftelsen för tillgängliggörande av en del av 
åsen vid Lena-Ekeby, Uppsala kommun, vilken har höga kulturmiljö- och naturvärden. Nyligen har en 
våtmark anlagts i området med promenadstråk, sittbänkar och bord. 

Byggnadsvård 
Länsstyrelsen har under året lämnat bidrag till vård av såväl länets byggnadsminnen som andra värdefulla 
byggda kulturmiljöer som saknar lagskydd.  

Bidrag har beviljats till underhåll och restaurering av olika av typer av byggnader från flera olika 
tidsperioder. Vårdinsatserna har gällt byggnader i olika former av kulturmiljöer: i städer, vid länets bruk, 
slott och herrgårdar, i by- och gårdsmiljöer, liksom torp och kustmiljöer.  

The Rise of Systematic Biology 
Länsstyrelsen har under året fortsatt arbetet med nominering av Linnéminnen som en del i ett större 
internationellt världsarv, The Rise of Systematic Biology. I oktober hölls ett möte med fokus på mänskliga 
rättigheter och 1700-talets vetenskapsmän, med medverkande från länsstyrelserna i Uppsala och Kronobergs 
län, Linnéuniversitetet samt Lunds universitet. Vidare har dialog hållits med världsarvskommitténs 
kulturarvsexperter ICOMOS angående en möjlig tematisk studie om hur arvet efter vetenskapshistoria passar 
in på världsarvslistan. 

Kunskapsfrämjande 
Länsstyrelsen har under året arbetat för och medverkat till framtagande av olika typer av kunskapsunderlag 
kring länets kulturmiljöer. Kunskapsunderlagen bidrar till bättre förutsättningar för kulturmiljöverksamheten. 
Länsstyrelsen har även verkat för att kunskapen om länets kulturmiljöer sprids såväl till en bredare allmänhet 
som till kommunanställda och andra aktörer i länet. Det kunskapsfrämjande arbetet bidrar till ett 
inkluderande samhälle där kulturmiljön är en källa till kunskap, bildning och upplevelse. Det medverkar 
även till att kulturmiljö tas tillvara i samhällsutvecklingen och i förvaltningen av landskapet. 

Kunskapsunderlag 
Under året har arbetet med en uppdatering av länsstyrelsens handlingsprogram för uppdragsarkeologi 
påbörjats. Handlingsprogrammet har som syfte att underlätta beställning av uppdragsarkeologi och ge 
ledning om efterfrågad kunskap och koppling till de nationella kulturpolitiska målen. Länsstyrelsen i 
Uppsala län har tillsammans med andra länsstyrelser bildat en arbetsgrupp för att underlätta arbetet. 

Länsstyrelsen har under året verkat för framtagande av nya kunskapsunderlag gällande fornlämningar. En 
inventering av anmälda nypåträffade fornlämningar i länet har på uppdrag av länsstyrelsen påbörjats. Arbetet 
kommer att fortgå även under 2021. Länsstyrelsen har under året även initierat mer riktade insatser för att 
höja kunskapen om specifika fornlämningsmiljöer: ett omfattande system av hålvägar vid Flottsund, Uppsala 
och Knivsta kommuner, bevarade konstruktioner i norra Silverbergsgruvan, Dannemora, Tierps kommun, 
och de runstenar som står i Universitetsparken i Uppsala. Kunskapsunderlagen kommer att resultera i en 
kvalitetshöjning av Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister och ett bättre underlag i beslutsfattande inom 
såväl länsstyrelser som andra samhällsfunktioner. 

Länsstyrelsen har under året lämnat bidrag till ett nytt kulturmiljöprogram för Heby kommun. I programmet 
kommer en mångfald kulturmiljöer representeras som speglar vår tids kulturarvssyn. Programmet vänder sig 
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dels till allmänheten, fastighetsägare och föreningar, dels till kommunala handläggare. 
Kulturmiljöprogrammet kommer att vara ett redskap för att utveckla platsernas identitet och Heby som 
attraktiv kommun för besökare och invånare. Programmet kommer att färdigställas under 2021. 

Bok om länets byggnadsminnen 
Under året har länsstyrelsens arbete med en bok om länets 69 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. Till följd av covid-19 kunde 
boken inte färdigställas under 2020 som planerat. Den kommer istället att färdigställas under 2021. 

Arkeologi och förmedling 
I samband med större arkeologiska undersökningar har länsstyrelsen under året ställt krav på förmedling och 
kommunikation av resultaten till en bredare allmänhet, vilket leder till att människors kunskap, delaktighet 
och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljöerna ökar. Tyvärr försvårade den pågående pandemin 
under året möjligheten till visningar på plats under fältarbete. Istället har resultaten huvudsakligen 
förmedlats via de arkeologiska företagens sociala mediekanaler. Under året har, i enlighet med länsstyrelsens 
kravställning av uppdraget, en populärvetenskaplig rapport om resultaten av en stor arkeologisk 
undersökning i kvarteret Fältskären i Enköping färdigställts. Denna berättar med lätt språk och illustrationer 
om livet i det äldsta Enköping. 

Tvärsektoriell samverkan 
Länsstyrelsen har under året arbetat tvärsektoriellt genom samverkan med bland annat kommuner, Region 
Uppsala, Uppsala stift, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Upplandsmuseet och 
hembygdsföreningar. Som framgår av ovan redogjorda insatser har samverkan bland annat berört skötseln av 
länets kulturreservat, fornvård och framtagande av kulturmiljöprogram. Det stora flertalet samråd ställdes 
emellertid in under året till följd av den pågående pandemin. 

Länsstyrelsen har under året verkat för att samordna kulturmiljöintressen genom sektorsövergripande arbete, 
samt interna och externa samråd. De interna samråden har under året huvudsakligen berört kommunernas 
översiktsplaner och detaljplaner, samt vägplaner och prövningar enligt miljöbalken. Externa samråd rörande 
planarbetena har även genomförts. Som exempel kan nämnas samrådsmöten med Uppsala kommun om en 
fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna och kommunens planering av en kapacitetsstark 
kollektivtrafik Uppsala spårväg, samt med Trafikverket rörande satsningen på fyra spår med järnväg mellan 
Uppsala och Stockholm. 

Genom medverkan i interna arbetsgrupper har länsstyrelsen verkat för möjligheter till effektivare samverkan 
mellan kulturmiljö och andra sakområden. Länsstyrelsen har tillgodosett att kulturmiljöaspekter lyfts inom 
arbetet med åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald samt förslag till nationell plan för 
omprövning av vattenkraft som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och 
Svenska kraftnät.  

Länsövergripande samverkan i Kulturmiljöforum 
Samverkan har även skett på en nationell nivå genom Kulturmiljöforum. De digitala handläggarsystemen 
ASK (allmänt handläggarstöd inom kulturmiljöområdet) för handläggning av arkeologiärenden och 
bidragsärenden är nu i förvaltning och utvecklas kontinuerlig med exempelvis planerade e-tjänster för att 
minska administrationen och underlätta för sökanden.  

I kompetenssatsningen för kommuner inom PBL Kulturvärden har webbutbildningar lanserats under 2020 
och länsstyrelserna har arrangerat regionala utbildningsträffar med kommunerna. Stärkt kompetens hos 
kommunerna förväntas resultera i att kulturvärden tas tillvara i planeringen. 

Länsstyrelserna har under våren initierat länsstyrelsegemensam samverkan i TVÄRS-uppdraget om de tio 
myndigheternas implementering av kulturmiljöstrategier. En arbetsgrupp har utsetts inom Kulturmiljöforum. 
Under hösten har samverkan etablerats med Riksantikvarieämbetet för en gemensam planering av en 
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workshop med de tio myndigheterna våren 2021. Kulturmiljöforum bedömer att arbetet med att främja den 
regionala implementeringen är långsiktigt och på basis av detta tas en handlingsplan fram under våren 2021. 
Redovisningen av regeringsuppdraget har förlängts till den 30 juni 2021. 

Länsstyrelserna har initierat flera nationella nätverk för att lösa gemensamma frågor. Det gäller exempelvis 
framtagande och uppdatering av arkeologiska handlingsprogram, förebyggande arbete med 
kulturmiljövärden i skog samt hanteringen av vattenanknutna kulturmiljöer i bland annat arbetet med 
nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP).  

Resultatbedömning 
Gott: Länsstyrelsens samlade bedömning är att myndighetens arbete inom kulturmiljö har haft ett gott 
resultat. Genom den verksamhet som beskrivits ovan har länsstyrelsen aktivt verkat för måluppfyllelsen av 
de nationella kulturmiljömålen.  

Genom att arbeta aktivt för effektivisering av handläggningsprocessen har länsstyrelsen under året kunnat 
hantera den ökade ärendemängden. De fortsatta omfattande infrastruktursatsningarna i länet kommer 
emellertid att ställa krav på ytterligare utveckling av rutiner för att säkerställa en rättssäker process med 
rimliga handläggningstider. 

Länsstyrelsens arbete har bidragit till bevarandet av en mångfald av länets kulturmiljöer, men samtidigt 
tillgodosett att dessa kan användas och utvecklas i dagens samhälle. Genom att verka för tillgängliggörande 
och spridning av information och kunskap om länets kulturmiljöer har länsstyrelsen även skapat bättre 
förutsättningar för människors delaktighet i kulturmiljön. 

Genom planerade insatser och bred samverkan såväl internt som externt har länsstyrelsen bidragit till en 
hållbar samhällsplanering där kulturmiljö kan tas tillvara i förvaltningen av landskapet. De kommande årens 
satsningar på en järnväg med fyra spår mellan Uppsala och Stockholm med tillhörande planer på byggnation 
av ett stort antal bostäder i Knivsta och Uppsala kommuner tillsammans med övrig expansion inom länets 
samtliga kommuner kommer att innebära ytterligare utmaningar för en långsiktigt hållbar samhällsplanering. 
Länsstyrelsen ser därmed fortsatt behov av samråd och dialog med relevanta aktörer, liksom 
kompetensutveckling rörande kulturmiljö hos andra myndigheter och kommuner. 
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Krishantering och skydd mot olyckor (45) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3 § p. 8 
• 7 § 

• 3B7 
• 3B9 

 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsens sammanhållande roll: Länsstyrelsen är sammanhållande för krisberedskapen inom det 
geografiska området på regional nivå samt i rollen som högsta civila totalförsvarsmyndighet (enligt 
förordning 2012:1052). För att kunna utöva sitt geografiska områdesansvar behöver länsstyrelsen ta en aktiv 
roll i såväl det förebyggande och förberedande arbetet i länet som vid hantering av inträffade 
samhällsstörningar. Den sammanhållande rollen utövas genom krissamverkansnätverket, C-sam. Detta 
forum används för att vidmakthålla och utveckla den samlade förmågan att genom gemensam inriktning och 
samordning kunna möte alla typer av samhällsstörningar. Aktörer som ingår i krissamverkansnätverket är 
länets åtta kommuner, polisregion Mitt, Region Uppsala, Mellersta militärregionen, räddningstjänster med 
verksamhet i länet och Länsstyrelsen i Uppsala län. Utöver dessa ingår även representanter från näringslivet, 
Forsmarks kraftgrupp AB, de båda universiteten och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen sammanhåller och 
administrerar verksamheten inom C-sam och det löpande arbetet leds av ledningsgruppen, som verkställer 
arbetet genom ett antal nätverk. 

Länsstyrelsens förebyggande roll: Länsstyrelsens roll i det förebyggande och förberedande arbetet sker 
bland annat genom risk- och sårbarhetsanalyser, stöd till länets aktörer i fråga om planering, utbildning och 
övning samt genom rapportering av kommunernas och regionens beredskapsförberedelser.  

Länsstyrelsens roll vid hantering av samhällsstörningar: Länsstyrelsens roll vid hantering av 
samhällsstörningar är att verka för att en regional lägesbild sammanställs, samordna verksamhet mellan 
kommuner, region och myndigheter samt samordna information till allmänheten och företrädare för 
massmedia. Länsstyrelsen har en tjänsteman i beredskap (enligt förordning 2017:870) som har till uppgift att 
initiera och samordna det inledande arbetet vid en samhällsstörning. Länsstyrelsen i Uppsala län har inom 
ramen för skydd mot olyckor en plan för att kunna hantera en kärnteknisk olycka. 

Länsstyrelsens roll som högsta civila totalförsvarsmyndighet: Som högsta civila totalförsvarsmyndighet i 
länet ska länsstyrelsen verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. Detta sker i samråd med 
Försvarsmakten samt övriga aktörer i länet genom att verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas på 
bästa sätt. Länsstyrelsen lyder under säkerhetsskyddslagen och ska därmed göra en säkerhetsskyddsanalys. 
Länsstyrelsen har, utifrån säkerhetsskyddslagen, ett särskilt ansvar gällande tillsyn, föreskrifter och 
rådgivning när det gäller enskilda verksamhetsutövare som bedriver andra säkerhetskänsliga verksamheter. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Inom området krishantering och skydd mot olyckor bedrivs verksamhet främst genom samverkan, 
samordning och kunskapsfrämjande samt genom tillsyn och kontroll. Verksamhet sker även inom 
förvaltning och skydd. 

Länsstyrelsens tillsyn och kontroll inom krisberedskap och skydd mot olyckor kan vara initierad av 
länsstyrelsen alternativt kopplat till en händelse. Tillsyn sker av kommunens uppgifter enligt lagen skydd 
mot olyckor. Vidare sker kontroll och uppföljningar av signalskyddet hos aktuella aktörer. Sevesotillsynen 
samordnas med den tillsyn som sker enligt miljöbalken genom rutiner för samarbete med andra 
tillsynsmyndigheter.  
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Länsstyrelsen följer upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och landstingens 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap. Länsstyrelsen följer även upp kommunernas arbete med civilt försvar. 

Länsstyrelsen förvaltar även signalskydd och inom ramen för kärnenergiberedskapen sker förvaltning av 
fasta mätstationer samt dosimetri.  

Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Krishantering och skydd mot olyckor (45) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 7,7 8,2 8,2 
Årsarbetskrafter kvinnor 14,5 8,4 6,6 
Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 366 366 339 

Antal beslutade ärenden 316 370 286 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 13 6 29 
Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 27 441 25 679 35 601 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 10 097 3 693 5 963 
varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 0 0 0 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 9 708 15 720 24 013 

varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 0 0 0 
varav OH 7 636 6 266 5 625 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen  35 828 53 832 20 

Verksamhetskostnader finansierade av förvaltningsanslaget är betydligt högre år 2020 än tidigare år vilket 
beror på att stabsarbete kopplat till pandemin redovisas på denna VÄS-kod. Av samma anledning har 
bidragsfinansierade verksamhetskostnader minskat jämfört med tidigare år. 

Lämnade bidrag ökade 2019 vilket beror på PKR-projekten Tekniska investeringar (TINV) och Säkra 
kommunikationer (SKOM). Länsstyrelsen i Uppsala län projektleder projekten i samarbete med 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. De tekniska investeringarna görs av Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län och av 2020 års lämnade bidrag har 35 781 kronor utbetalats till dem (53 766 föregående år). 

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, liksom planeringsarbetet för civilt försvar och höjd 
beredskap. 

Resultatindikatorer1) Källa 2020 2019 2018 
         

1) Inga gemensamma resultatindikatorer har tagits fram för detta verksamhetsområde. 

Prestationer och effekter 
Länsstyrelsens sammanhållande roll 
Krissamverkan i Uppsala län  
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 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 
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inriktande uppdrag som givits från länets regionala krissamverkansråd till C-sam ledningsgrupp, samt till att 
fördjupa samsynen kring det gemensamma utvecklingsarbetet som pågår under 2019–2022. 

Som ett resultat av hanteringen av den samhällsstörning som covid-19 orsakat har många aktörer i länet 
kraftigt höjt sin förmåga att producera lägesbilder, genomföra analyser samt verka och planera för 
uthållighet. 

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 året genomfört fyra ordinarie möten samt tre extrainsatta. De 
ordinarie mötena har fokuserat på att vara en inriktande funktion för länets krishanterande aktörer i det 
samordnande nätverket C-Sam (samverkan C län). Fokus för det regionala krissamverkansrådet har varit de 
förändrade beredskapszonerna runt kärnkraftverket Forsmark, att inrikta olika initiativ för att stärka civila 
försvaret samt olika problemställningar i hanteringen av den samhällsstörning som covid-19 orsakar. 

De extrainsatta regionala krissamverkansrådsmötena har syftat till att inrikta och samordna olika insatser för 
att hantera samhällsstörningen som covid-19 orsakar. 

Under våren etablerades ett nytt mötesforum med de aktörer inom Krissamverkansrådet som har störst behov 
av tät samverkan, bestående av länsstyrelsen, kommunerna och Region Uppsala. Detta forum har samlats i 
princip varje fredag sedan april 2020 och gör fortsatt så tillsvidare.  

Länsstyrelsens förebyggande roll 
Regional risk- och sårbarhetsanalys 
Länsstyrelsen sammanställer vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, 
förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7). 

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen omfattar såväl länsstyrelsen som myndighet som länet i stort. 
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen är en del i en pågående process för att utveckla och vidmakthålla 
en god krisberedskap i länet.  

Under 2020 har länsstyrelsen rapporterat in den regionala risk- och sårbarhetsanalysen för Uppsala län till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Regeringskansliet.  

Översvämningsförordningen 
Länsstyrelsen har under 2020 fortsatt att utföra sina uppgifter enligt förordning (2009:956) om 
översvämningsrisker. Arbetet leds på nationell nivå av MSB och har under året resulterat i en vägledning för 
framtagande av riskhanteringsplan. Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram en reviderad 
riskhanteringsplan och inom ramen för detta arrangerat ett möte med Uppsala kommun och andra relevanta 
aktörer där delmål för riskhanteringsplanen diskuterats. 

Uppföljning av kommunernas och regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar 
Under 2020 har covid-19-hanteringen försvårat arbetet med uppföljning på grund av att kommuner och 
länsstyrelsen har varit hårt belastade av hanteringen, men även på grund av att fysiska träffar inte har varit 
möjliga att genomföra. Under 2020 har länsstyrelsen lämnat yttrande angående ekonomi samt övriga 
underlag till en av länets kommuner. Övriga kommuners arbete inom området kommer att granskas under 
2021. 

Kommunerna rapporterade i slutet av 2019 in sina risk- och sårbarhetsanalyser till länsstyrelsen. Under 2020 
har länsstyrelsen granskat de inkomna rapporterna och en sammanställning utifrån innehållet presenterades 
på C-sam stormöte den 9 mars.  
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Granskning av indikatorer för kommunernas generella krisberedskap 
Kommunerna rapporterar årligen in svar på indikatorer ställda från MSB gällande bedömning av 
kommunernas generella krisberedskap. Under året omfattade rapporteringen till viss del även civilt försvar. 
Länsstyrelsen granskar kommunernas svar och skickar dessa vidare till MSB 

Uppföljningsbesök  
Länsstyrelsen genomför 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 överenskommelserna. Länsstyrelsen bör enligt MSB genomföra 
uppföljningsbesök minst två gånger per mandatperiod. Under 2020 genomfördes endast ett fysiskt 
uppföljningsbesök, men avstämningar och stöd har lämnats på distans samt via nätverksgruppen C-sam 
beredskapsplanering. 

Slutlig bedömning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar  
Länsstyrelsen har avslutat ett uppföljningsärende under året. Länsstyrelsens bedömning är att kommunen 
uppfyller kraven enligt LEH och kommunöverenskommelserna gällande krisberedskap och civilt försvar. 

Rapportering och redovisning av sammanfattande bedömning till MSB  
Länsstyrelserna ska i enlighet med förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter 
vid höjd beredskap årligen rapportera till MSB om vissa beredskapsförberedelser och redovisa sin 
bedömning av effekten av dessa. Årets rapportering var förenklad med anledning av covid-19-hanteringen 
och innefattade en redogörelse av den utveckling som skett hos kommunerna inom krisberedskap, lagen om 
skydd mot olyckor och civilt försvar. 

Utbildning och övning 
Under året har länsstyrelsen genomfört regelbundna träffar med länets utbildnings- och övningsnätverk, 
vilket utgör en del av länets krissamverkansnätverk, C-sam. Syftet med nätverket är att bedriva samverkan 
kring utbildnings- och övningsfrågor samt att stötta aktörerna i länet med utbildnings- och övningsplanering. 

Länsstyrelsen har under året genomfört utbildningar inom området krisberedskap för egen personal som 
ingår i myndighetens krisberedskapsorganisation samt för aktörer i länet, i syfte att öka myndighetens och 
länets förmåga att kunna hantera samhällsstörningar. Vissa planerade aktiviteter har flyttats fram med 
anledning av pandemin medan andra har genomförts på distans. Länsstyrelsens utbildningar för den egna 
personalen har under 2020 inriktats på grundläggande utbildningar inom krisberedskap och stabsmetodik 
samt träffar för personal inom kärnenergiberedskapen. De regionala utbildningar som myndigheten 
arrangerat för länets aktörer har bland annat varit inom områdena säkra kommunikationer, gemensamma 
grunder och WIS. Länsstyrelsen har även genomfört en utbildning om SMHI:s förnyade 
vädervarningssystem. 

I januari genomförde länsstyrelsen Totalförsvarsövning 2020, övningsaktivitet 2 under ett flertal tillfällen. 
Länsstyrelsen övade egen organisation samt var övningsledare för länets kommuner. Syftet med övningen 
var att höja kunskapen kring totalförsvaret samt att få en bild över vilka behov som finns framöver.  

Länsstyrelsens samlade bedömning är att de syften och mål som man satte upp för årets utbildnings- och 
övningsverksamhet, med fokusområde lägesbild, till stor del har uppfyllts samt att verksamheten 
sammantaget har höjt länets samlade förmåga att hantera en samhällsstörning. Den stora bidragande orsaken 
till att målen uppfyllts trots framflyttade aktiviteter är den skarpa hanteringen av pandemin. 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. 

Länsstyrelsens roll som högsta civila totalförsvarsmyndighet 
Länsstyrelsen har under året deltagit i en arbetsgrupp för totalförsvar inom Mellersta militärregionen 
(MRM). Vidare har länsstyrelsen har deltagit i Totalförsvarsövning 2020, övningsaktivitet 2 samt 
övningsaktivitet 4 del A. En särskild redovisning gällande länsstyrelsens aktiviteter kopplade till civilt 
försvar och totalförsvar har redogjorts i samband med Risk- och sårbarhetsanalysen, bilaga 3. 
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Tillsammans med Försvarsmakten och en samhällsviktig aktör i länet, har en konkret totalförsvarsplanering 
påbörjats. Den kan med fördel tjäna som exempel för vidare planering och lärdomar från denna första 
planering kommer återföras i länets bredare totalförsvarsplanering. 

Säkerhetsskyddskyddsarbete 
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 sedan 2017 etablerat och stått värd för ett regionalt 
säkerhetsskyddsnätverk. Under 2020 har tre nätverksträffar ägt rum. Vidare har länsstyrelsen fortsatt arbetet 
med att utveckla den administrativa hanteringen av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar inom 
myndigheten, med utgångspunkt i bland annat den reviderade metodik och dokumentation för delning av 
hemliga handlingar som utvecklats inom projektet Säkra kommunikationer (SKOM).  

Den verksamhet som har bedrivits inom ramen för nätverken inom säkerhetsskyddsområdet har skapat 
nödvändiga förutsättningar för kommunernas, regionens och övriga samarbetspartners 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. 

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

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 Jönköpings län 
har två övningar genomförts. 

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. 
Dock har inte Signe implementerats hos respektive aktör ännu. 

Länsstyrelsens roll vid hantering av samhällsstörningar: 
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 samverkan med berörda aktörer för att få en första samlad regional 
lägesbild och samordna eventuella kommunikationsbehov. 

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 ledningsfunktion för bland annat samordning 
och information. Utöver redan aktiverad krisberedskapsorganisation har länsstyrelsen, vid två tillfällen, 
aktiverat delar av krisberedskapsorganisationen. 

Länsstyrelsen har tillsammans med övriga länsstyrelser arbetat fram en principöverenskommelse 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. 
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Kärnenergiberedskap 
Utvärdering övning Havsörn 2019 
Under 2019 genomförde länsstyrelsen övning Havsörn, en övning som genomförs vart sjätte år. Övningen 
var i 2019 års upplaga mycket omfattande, med fyra delövningar. Arbetet med att utvärdera övningen blev 
på grund av covid-19 kraftigt försenat och rapporten färdigställdes i december 2020 och distribuerades 
december 2020–januari 2021. Liksom övningen är rapporten omfattande, om cirka 190 sidor med bilagor. 
Arbetet har tagit relativt mycket tid i anspråk under 2020. 

Projekt för implementering av förändrade beredskapszoner kring svenska kärnkraftverk 
Länsstyrelserna i de tre kärnkraftslänen beslutade under året att starta och driva ett gemensamt projekt för 
införandet av de förändrade beredskapszonerna kring kärnkraftverken i enlighet med förordning (2003:789) 
om skydd mot olyckor. 

En gemensam projektorganisation har skapats som startade sitt arbete sommaren 2020. Projektet har en 
projektledare, som samfinansieras av länsstyrelserna, vid Länsstyrelsen i Hallands län. Fyra delprojekt har 
startats för att fram till första kvartalet 2021 utarbeta grundläggande gemensamma planeringsförutsättningar 
för länens kärnenergiberedskap. Länsstyrelsen i Uppsala ansvarar för delprojektet om skyddsåtgärden 
inomhusvistelse och utdelning och intag av jodtabletter. 

Under andra halvan av 2020 har delprojekten hållit länsgemensamma projektmöten varannan vecka. De fyra 
delprojekten har även de hållit regelbundna möten där också Strålskyddsmyndigheten (SSM) och MSB varit 
involverade. Utöver projektmötena har också workshops med andra aktörer genomförts och frågeformulär 
har skickats ut till berörda aktörer för att inhämta kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet. 

Juridiskt utredningsarbete relaterat till ett ryskt fraktfartyg drivet av en kärnreaktor 
Under 2020 började ett ryskt fraktfartyg, Sevmorput, som drivs av en kärnreaktor, att trafikera farleder som i 
vissa fall gick genom svensk ekonomisk zon. Med anledning av det utredde länsstyrelsen vem som ansvarar 
för vad vid en händelse med ett kärnreaktordrivet fartyg i svensk ekonomisk zon. Utredningsarbetet 
involverade länsstyrelsens jurist för beredskapsfrågor och samverkan genomfördes med flertalet 
myndigheter. 

Avtal med Uppsala brandförsvar om instruktörer samt avtal med frivilligorganisationer 
Länsstyrelsen utredde under 2019 sin samverkan med frivilligorganisationer samt samverkan med kommunal 
räddningstjänst och har under 2020 genomfört en större omstrukturering av denna samverkan. 

Ett avtal har förhandlats fram med Uppsala brandförsvar om att Uppsala brandförsvar ska utbilda egna 
instruktörer som i sin tur ska utbilda räddningstjänstens indikeringsorganisation i indikering och strålskydd. 

Parallellt med att ett nytt avtal förhandlades fram med Uppsala brandförsvar har också ett omfattande arbete 
gjorts med att skapa nya samverkansformer med ett antal frivilligorganisationer, som ska bistå länsstyrelsen i 
kärnenergiberedskapen. 

Ny ledningsplats och nya förråd 
Under 2020 har länsstyrelsen i samverkan med MSB förberett en flytt av länsstyrelsens ledningsplats för 
krisledning till nya lokaler och inrättande av nya förråd. De nya förråden ger bättre möjligheter för 
länsstyrelsen att förvalta utrustning, jodtabletter och dosimetrar. 

Främre koordineringscenter och mobil ledningsplats 
Under 2019 inleddes ett arbete, som fortsatt att intensifierats under 2020, med att utveckla formerna för 
samverkan på ett främre koordineringscenter, tidigare kallat främre ledningsplats. Här avses ett antal 
samverkande aktörer samlas vid en kärnteknisk olycka för koordinering av mät- och indikeringsarbetet. Det 
ska också vara möjligt att samlokalisera detta främre koordineringscenter med en utrymningsplats för 
allmänheten vid en utrymning. 
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En del av utvecklingen av mobila koncept har genomförts tillsammans med MSB i projektet Nationell 
förstärkningsresurs – mobil ledning, där länsstyrelsen deltagit aktivt under hela projektet som en av två 
representanter från länsstyrelserna.  

Förvaltning av fasta mätstationer 
Kring Forsmarks kärnkraftverk finns cirka 30 fasta mätstationer för mätning av joniserande strålning. Dessa 
förvaltas av länsstyrelsen. Under 2020 har arbetet inneburit att en stor del av mätstationerna har fått besök av 
handläggare från länsstyrelsen för rengöring, funktionskontroll, rensning av växtlighet kring mätstationerna 
och i några fall översyn av placering i samtal med berörd markägare. 

Förvaltning dosimetri 
Under året har länsstyrelsen med stöd av Krisstödsförbundet förvaltat de dosimetrar som är en del av länets 
kärnenergiberedskap. Förutom batteribyten har dessa också skickats för kalibrering till Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) i Umeå och till leverantör i Frankrike för reparation. 

Svar på ett stort antal remisser och upphandlingar relaterat till kärnenergiberedskap 
Under 2020 har ett stort antal remisser relaterat till kärnenergiberedskapen från SSM och MSB inkommit till 
länsstyrelsen. Ett flertal upphandlingar har också genomförts av MSB och SSM som krävt underlag från 
länsstyrelsen. Mest tidskrävande var utredningsunderlaget för SSM:s upphandling av jodtabletter. 
Jodtabletter ska förhandsutdelas under 2021 och 2022 till inre och yttre beredskapszonerna kring svenska 
kärnkraftverk och arbetet utgör en viktig del i kärnenergiberedskapen.  

Utbildning och övning relaterat till kärnenergiberedskap 
Utbildnings- och övningsverksamheten relaterat till kärnenergiberedskapen har till viss del påverkats av 
covid-19 och det har inte varit möjligt att genomföra övningar och träffar som krävt att man träffas fysiskt. 
Några utbildningar och övningar har därför flyttats fram till 2021 och 2022. Utbildnings- och 
övningsverksamheten redovisas i sin helhet i ett separat avsnitt. Utöver de övnings- och 
utbildningsaktiviteter som redovisas där har också tematräffar för räddningsledare, saneringsledare, 
indikeringsledare och stabschefer, samt temaseminarium för saneringsledare, indikeringsledare och 
räddningsledare, genomförts. 

Tillsyn av kommunal räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor 
Årlig uppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Länsstyrelsen och MSB genomför årligen en uppföljning av kommunens arbete enligt lag om skydd mot 
olyckor. Uppföljning genomförs via en webbaserad enkät där kommunerna lämnar sina uppgifter till MSB. 
Tidigare år har länsstyrelsen granskat kommunens svar och vid behov kontaktat kommunen för 
förtydliganden, och i vissa fall rättelser, i angivna svar. I och med att tillsynsansvaret för kommunens arbete 
enligt lag om skydd mot olyckor övergick till MSB den 1 januari 2021 innebär det att granskning inte 
kommer att genomföras för pågående uppföljning om inte annat meddelas.  

I uppdraget R8b i länsstyrelsens regleringsbrev redovisas en fördjupad uppföljning av kommunernas arbete 
enlig lag om skydd mot olyckor.  

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 finns länsstyrelsens plan för skogsbrandsbevakning med flyg, som beskriver 
uppdragets genomförande. Planen uppdateras årligen. SOS Alarm AB sköter genom avtal med länsstyrelsen 
ärendehantering och kommunikation med skogsbrandflyget. 

Rakel används av flyget för kommunikation med SOS Alarm och för samverkan med kommunal 
räddningstjänst. Rakelterminaler tillhandahålls av länsstyrelsen. 
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Skogsbrandflyget har under 2020 genomfört 73 bevakningsuppdrag. Under uppdragen observerade och 
larmade flyget om fem bränder, vilket kan jämföras med att det under 2019 genomfördes 37 
bevakningsuppdrag med fyra upptäckta bränder. Historiskt upptäcks bränder vid cirka tio procent av 
brandflygets bevakningsrundor. Antalet bevakningsrundor, som styrs av brandriskprognosen, kan variera 
kraftigt mellan åren. Till exempel var 2012 ett år där ingen bevakning genomfördes, medan 165 uppdrag 
genomfördes under skogsbrandsåret 2018. 

Skogsbrandflygets förmåga att tidigt upptäcka brand i skog och mark innebär med största sannolikhet att 
samhällets kostnader för skador orsakade av bränder minskar. Den tidiga upptäckten av bränder, och därmed 
en mindre spridning innan räddningstjänsten är på plats för insats, minskar kostnaderna för 
räddningstjänstens insatser. 

Skopande flyg och helikoptrar 
För att underlätta för skopande brandsläckningsplan har länsstyrelsen identifierat ett antal lämpliga 
vattendrag för upptagning av vatten för brandsläckning. Räddningstjänsterna har tillgång till informationen 
via länsstyrelsens webbplats. 

Vattendrag med restriktioner 
Vissa vattendrag har länsstyrelsen identifierat som olämpliga att hämta vatten ur för brandsläckning. Det är 
för att begränsa spridning av smitta eller invasiva arter, som räddningstjänsterna har tillgång till 
informationen via länsstyrelsens webbplats. 

Eldningsförbud 
Under året har länsstyrelsen beslutat om eldningsförbud vid ett tillfälle. Beslutet fattades i samråd med länets 
räddningstjänster och följer MSB:s vägledning för eldningsförbud. Av de kända brandorsaker som ett 
eldningsförbud bedöms kunna påverka, står grillning och lägereld samt annan eldning för knappt 24 procent 
av samtliga bränder i skog och mark. Denna kategori står för 20 procent av den totalt avbrända arealen. 

För att informera allmänheten om läget kring utfärdade eldningsförbud i länet finns information på 
länsstyrelsens webbplats i form av en webbkarta. 

Samverkan inför skogsbrandssäsongen 2020 
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. På grund av covid-19 blev årets möte inställt. 

Covid-19-hanteringen vid Länsstyrelsen i Uppsala län 
Den 27 februari 2020 beslutades en aktivitetsplan som stöd till de första åtgärderna vid konstaterad smitta i 
länet eller angränsande län.  

Den 27 februari upprättade Länsstyrelsen i Uppsala län en stab med anledning av att fall med det nya 
coronaviruset konstaterats i länet. Formellt beslut om stabsläge, med flera stabsfunktioner aktiverade, 
fattades den 9 mars 2020.  

Nedan presenteras tidiga reflektioner från hanteringen av händelsen på Länsstyrelsen i Uppsala län. En 
utvärdering kommer att genomföras av länsstyrelsen och inom länets krissamverkansnätverk C-sam. 

Arbetet i krisberedskapsorganisationen 
I stort sett hela länsstyrelsens krisberedskapsorganisation aktiverades i och med beslutet om att gå upp i 
stabsläge. 
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Stabsarbetet initierades tidigt i händelsen och samverkan med länets aktörer etablerades. Staben arbetade 
med sammanställning av lägesbilder som redovisades till MSB och regeringen. Förmågan att upprätta 
lägesbilder inom länet har stärkts under händelsen. 

Konsekvenser av pandemin analyserades inom staben på kort och på längre sikt och utgjorde en del av 
planeringsunderlaget för arbetet. 

Bristen på skyddsmaterial hos regionen och kommunerna var till en början akut, som ett resultat av uteblivna 
leveranser och i stort sett ingen lagerhållning av skyddsmaterial. Länsstyrelsen startade en samordningsgrupp 
där materialansvariga på kommunerna deltog. Efter ett tag anslöt även Region Uppsalas smittskydd, 
innovationsavdelning och vårdhygien till dessa samordningsmöten. Samordningsmöten genomfördes i 
början två gånger per vecka med fortsatt samverkan även mellan mötena. Inom detta forum löstes de mest 
akuta bristerna solidariskt, så att ingen kommun i länet har behövt begära stöd från Socialstyrelsen. 

Länsstyrelsens stab arbetade under den första tiden från länsstyrelsens ledningsplats. Det blev dock snabbt 
uppenbart att den dåvarande ledningsplatsen var omodern och saknade fungerande arbetsplatser med 
tillhörande teknisk utrustning, vilket innebar att en stor arbetsinsats krävdes för att iordningställa 
ledningsplatsen och anpassa den till arbetet. Senare fattades beslut om att flytta arbetet till länsstyrelsens 
ordinarie lokaler, då man kunde konstatera att hanteringen skulle bli långvarig och att ledningsplatsen inte 
var optimal för hanteringen av den här typen av händelse. Detta särskilt med tanke på risken för 
smittspridning och svårigheter att hålla avstånd i lokalerna. 

Samordningen inom kommunikationsområdet kom igång tidigt under hanteringen och fungerade väldigt bra. 
Kommunikationsinsatser samordnades via länsstyrelsen. Information kom in från nationellt håll och 
kanaliserades ut i kommunerna. Utmaningar fanns till en början internt med informationsutbyte mellan 
funktionerna. 

Från och med den första september minskades staben till en begränsad, fast bemannad stab. Denna 
arbetsform är pågående och har till största del anpassats för distansarbete med digitala mötesrum och fysiska 
träffar vid behov. 

Tidiga reflektioner från hanteringen av covid-19-pandemin kopplat till personalen på länsstyrelsen 
Till en början fanns svårigheter i att bedöma hur stor bemanning som skulle komma att behövas inom de 
olika funktionerna, vilka medarbetare som skulle tas i anspråk och hur långsiktig planeringen behövde vara. 
Svårigheterna satt både i beslutsprocesserna på myndigheten samt i avvägningen mellan linjearbete och 
stabsarbete för medarbetare. 

Att arbeta i stab var för alla en ovan situation till en början. Många var utbildade och övade i sin roll i 
krisberedskapsorganisationen, men under hanteringen av händelsen uppstod tidigt utmaningar, då placerade 
personer inte kunde avvaras från linjearbetet och personer utan tidigare erfarenhet eller kunskap om 
länsstyrelsens krisberedskapsorganisation fick hoppa in och stötta i stabsarbetet. 

Stabsarbetet genomsyrades av ett stort engagemang bland dem som arbetade med hanteringen av händelsen. 
Alla var lösningsorienterade och bidrog till det gemensamma arbetet, vilket gjorde att det trots utmaningar 
fungerade bra. En viktig lärdom att ta med sig från arbetet är att uppmärksamma de problem som kan uppstå 
för enskilda medarbetare i krocken mellan ordinarie verksamhet och arbetet i krisberedskapsorganisationen 
och planera för förebyggande åtgärder. Detta är särskilt tydligt vid hantering av mer långvariga händelser. 

Händelsen är inte över ännu, men slutsatser som redan nu kan dras är att krisberedskapsarbetet och 
förståelsen för länsstyrelsens uppdrag inom krishanteringen har stärkts på myndigheten. Länsstyrelsens 
krisberedskapsförmåga har stärkts särskilt inom lägesbild, samverkan och kommunikation. 

Nationell samverkan 
I hanteringen av covid-19 har länsstyrelserna arbetat tillsammans genom ett upprättat länsstyrelsegemensamt 
kansli. Samtliga länsstyrelser har samma uppdrag i att exempelvis rapportera lägesbild till både MSB och 
Regeringskansliet. Istället för att 21 län rapporterar enskilt, valde länsstyrelserna att upprätta ett kansli som 
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omhändertar samtliga läns regionala lägesbilder, analyserar och rapporterar vidare. Detta har inneburit att 21 
län har inrapporterat ett omfattande underlag med öppna uppgifter, som bland annat kommer att omhändertas 
av det utvärderings- och följeforskningsarbete som kommer genomföras av Lunds tekniska universitet. 
Utvärderingen kommer att påvisa länsstyrelsernas gemensamma identifierade sårbarheter och brister samt 
även vad som fungerat bra under hanteringen av händelsen. 

Seveso-tillsyn 
För Sevesotillsynen finns en tillsynsplan och ett tillsynsprogram. Samverkan sker med räddningstjänsten och 
kommunernas miljöförvaltningar genom årliga planeringsmöten och inför respektive inspektion i de fall 
kommunen har miljötillsyn eller om det av andra skäl bedöms lämpligt att miljöförvaltningen deltar. De 
myndigheter som deltar i inspektionen får också kopior av de beslut och protokoll som skickas till 
verksamhetsutövaren. Räddningstjänsten och kommunernas miljöförvaltningar får även ta del av 
inkommande handlingar till exempel säkerhetsrapporter, interna planer för räddningsinsatser, 
handlingsprogram och anmälningar. 

Under 2020 har pandemin påverkat möjligheten att genomföra inspektioner. Följden blev färre planerade 
inspektioner jämfört med det bedömda behovet. Istället har mer tid lagts för att handlägga äldre ärenden och 
inkommande ärenden och till introduktion av ny Sevesohandläggare. 

Länsstyrelsen redovisar årligen tillsyn, intäkter och kostnader för Sevesoverksamheter till MSB. Detta styrs i 
enlighet med förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor. MSB sammanställer och gör en årlig uppföljning av utförd 
Sevesotillsyn och resultatet redovisas till regeringen i april varje år. 

Resultatbedömning 
Verksamheten bedöms sammantaget ha höjt länets samlade förmåga att hantera samhällsstörningar. Ett antal 
aktiva åtgärder har vidtagits för att vidareutveckla förmågan att kunna hantera samhällsstörningar och beakta 
totalförsvarets krav i verksamheten. En planering för att kunna fortsätta verksamheten så långt som möjligt 
även under höjd beredskap är påbörjad. Den omfattande hanteringen av den samhällsstörning som covid-19 
orsakat har på många sätt höjt inblandade aktörers förmåga att hantera komplicerade och utdragna händelser. 

Gott: Bedömningen är att det sammantagna resultatet är gott men att det fortfarande finns utvecklingsbehov 
inom vissa områden. Hanteringen av covid-19 har medfört en utveckling som motsvarar flera år av övning i 
stabsarbete och utövande av det geografiska områdesansvaret. Frågor som rör krisberedskap och totalförsvar 
har i hög grad aktualiserats under 2020 och trenden är att det sker en positiv utveckling i alla dess 
beståndsdelar.  
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Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet (50–58) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3 § p. 9 
• 6 § 

• 1A2–1A7 
• 1B1 
• 1D4 

 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelseinstruktion 3 § p. 9 och 6 § 
Länsstyrelsen har uppgifter inom naturvård samt miljö- och hälsoskydd, samt bidrar till miljökvalitetsmålen 
nås, och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. 

Målet för miljömålsarbetet är att generationsmålet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt ska 
nås. För Länsstyrelsen i Uppsala län innebär det bland annat att samordna och följa upp det regionala 
miljömålsarbetet samt utveckla och genomföra åtgärdsprogram för miljömålen. 

Länsstyrelsens arbete med tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning (Seveso och lagen om 
allmänna vattentjänster) framgår av en samlad tillsynsplan. Länsstyrelsens arbete med förorenade områden 
finns beskrivet i ett regionalt program som uppdateras vart tredje år. Programmet beskriver läget i länet samt 
prioriteringar och strategier för arbetet. Under 2020 uppdaterades programmet för 2021–2023.  

Regleringsbrev 1A2 Förorenade områden – bostadsbidraget 
Det övergripande målet är generationsmålet samt miljömålet giftfri miljö, med preciseringen att förorenade 
områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. 
Länsstyrelsens främsta målsättning är att sprida kunskapen om bidraget samt att identifiera möjliga objekt. 

Regleringsbrev 1A3 Åtgärdssamordning mot övergödning 
Länsstyrelsen bedömer att uppdraget riktar sig till de länsstyrelser som har fått LEVA-samordnare 
finansierade via Havs- och vattenmyndigheten. Därmed berörs inte Länsstyrelsen i Uppsala län av 
uppdraget.  

Regleringsbrev 1A4 Invasiva främmande arter 
Länsstyrelsen arbetar för att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter i länet och 
ansvarar för utrotningsåtgärder mot invasiva främmande arter av unionsbetydelse (§ 30–31 förordning om 
invasiva främmande arter). Länsstyrelsen samordnar de regionala åtgärderna mot invasiva främmande arter 
och har möjlighet att överlåta ansvar för utrotning eller tillsyn till kommuner som har begärt det. 

Regleringsbrev 1A5 Grön infrastruktur 
Länsstyrelsen redovisar hur arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur stärker de 
ekologiska sambanden i landskapet mellan skyddade, och på andra sätt bevarade, områden och biotoper. 
Länsstyrelsen bedömer också planernas effekter av arbetet och redovisar konsekvenserna för, och hur hänsyn 
tas till, äganderätt och markvärden. 

Regleringsbrev 1A6 Natura 2000 översyn kopplat till Nationell plan för omprövning av 
vattenkraft 
Länsstyrelsen gör en översyn av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av den 
nationella plan för omprövning av vattenkraft som ska finnas enligt 11 kap. 28 § miljöbalken. Inom ramen 
för översynen kommer bevarandeplanerna vid behov att utvecklas och förtydligas avseende vilka 
förutsättningar och åtgärder som behövs för att uppnå bevarandemålen. Vid översynen beaktas vägledning 
från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Översynen ska vara genomförd i god tid innan de 
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prövningar som avses i 11 kap. 27 § miljöbalken påbörjas för respektive huvudavrinningsområde. 
Länsstyrelsen ska redovisa de översyner som genomförts och vilka Natura 2000-områden som de omfattat. 

Regleringsbrev 1A7 Nationell plan för omprövning av vattenkraft 
Länsstyrelsen ska verka för att den nationella planen för vattenkraften genomförs i sin helhet. 
Länsstyrelserna ska redovisa hur de arbetar med att genomföra den nationella planen för omprövning av 
vattenkraft som ska finnas enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, samt vilka undantag som beslutats och vilka 
vatten som förklarats som kraftigt modifierade för de vattenförekomster där det finns verksamheter som 
omfattas av den nationella planen. Länsstyrelsen ska lämna in en ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län. 

Regleringsbrev 1B1 Samordning av regionalt naturvårdsarbete 
Länsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har samordnat och lett det regionala arbetet avseende naturvård, 
biologisk mångfald, friluftsliv, åtgärdsprogrammen för hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala 
naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Området naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet är ett omfattande och diversifierat område och 
verksamhet bedrivs inom alla fyra huvudprocesser, tillstånd och prövning, tillsyn och kontroll, förvaltning 
och skydd samt samverkan, samordning och kunskapsfrämjande. 

Tillstånd och prövning enligt miljöbalken 
Prövningsärenden är regelbundet aktuella för prövning i mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen 
handlägger också via miljöprövningsdelegationen prövningsärenden från Södermanlands, Västmanlands och 
Uppsala län. 

Tillsyn och kontroll  
Arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken har under 2020 genomförts enligt framtagen 
tillsynsplan och tillsynsvägledningsplan. Planeringen av den egeninitierade tillsynen utgår från 
miljökvalitetsmålen samt tidigare erfarenhet av verksamheternas egenkontroll kopplat till risk för påverkan 
på människors hälsa och miljön.  

Om länsstyrelsen i tillsynen uppmärksammar allvarliga brister eller får in allvarliga klagomål informeras 
kommunens miljöförvaltning, räddningstjänsten och, om det bedöms relevant i det enskilda fallet, 
Arbetsmiljöverket. 

Förvaltning och skydd 
Länsstyrelsen ansvarar för att skyddsvärda naturområden avsätts som naturreservat, eller skyddas genom 
andra skyddsformer, samt att åtgärder för att bevara biologisk mångfald genomförs inom och utanför 
skyddade områden. Vidare ansvarar länsstyrelsen för inventering av stora rovdjur samt hanterar och betalar 
ut ersättning för viltskador orsakade av rovdjur och betande fåglar. Länsstyrelsen administrerar älg- och 
kronhjortsjakt och skriver förvaltningsplaner för rovdjur, älg, kronhjort, vildsvin och skarv. Länsstyrelsen 
hanterar skyddsjaktsansökningar, licensjaktsansökningar efter rovdjur, ansökningar av vilt i hägn samt 
dispensansökningar från jaktlagstiftningen. Länsstyrelsen samordnar de regionala åtgärderna mot invasiva 
främmande arter. 

Samverkan, samordning och kunskapsfrämjande 
Länsstyrelsens arbete inom område naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet bedrivs i stor utsträckning i 
samverkan med länets kommuner, andra aktörer i länet samt andra länsstyrelser utifrån uppdragets 
formulering. Arbetet bedrivs företrädesvis via samverkansforum på flera nivåer i organisationerna för att 
skapa förankring och drivkraft. Exempel på samverkansforum är Uppsala läns miljö- och klimatråd och Mitt 
miljösamverkan. Samordning av åtgärdsgenomförande sker främst via gemensamma överenskommelser, så 
kallade hållbarhetslöften, mellan länsstyrelsen och länets aktörer. 
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Målgruppsanpassade kunskapshöjande aktiviteter i form av tematiska träffar, utbildningar och spridande av 
informationsmaterial i tryckt och digital form sker inom hela området naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet. 

Länsstyrelsen samordnar och leder områdesskyddsarbetet i länet genom att inrätta och förvalta statliga 
naturreservat samt genom löpande samverkan med Upplandsstiftelsen och länets kommuner. Inom vilt- och 
rovdjursförvaltning leder länsstyrelsen framför allt arbetet genom länets viltförvaltingsdelegation men också 
genom informations- och dialogmöten med allmänhet och berörda aktörer. 

Länsstyrelsen har samordnat och lett arbetet med lokala naturvårdsprojekt (LONA) genom att ansvara för 
tilldelning av medel till projekt inom de tre bidragsområdena ordinarie LONA, LONA våtmark samt 
pollineringsprojekt inom LONA. Ansökan om bidrag görs digitalt via så kallade LONA-registret där även 
goda exempel delas som stöd och inspiration för de sökande. Länsstyrelsen har haft en mycket bra dialog 
med kommuner och andra bidragsmottagare. Det finns en väl fungerande samordning med närliggande 
stödformer som handläggs för miljöåtgärder, till exempel lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). 

Länsstyrelsen leder och samverkar i arbetet med friluftsliv genom aktivt deltagande i de nationella nätverken 
för länsstyrelsernas friluftslivsuppdrag (länsstyrelsernas nätverk för friluftslivssamordnare samt 
Myndighetsnätverket för friluftsmålen) samt Uppsala läns olika nätverk för friluftsliv och 
destinationsutveckling (samverkan länsstyrelsen/Skogsstyrelsen/Upplandsstiftelsen, Friluftsgruppen, 
styrgruppen för Smultronställen i naturen, FINA referensgrupp, Nätverket för destinationsutveckling i 
Uppsala län).  

Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet (50–58) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 24,0 20,9 20,4 
Årsarbetskrafter kvinnor 31,4 29,8 29,0 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 055 1 754 1 732 
Antal beslutade ärenden 1 860 1 706 1 696 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 97 83 125 
Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 70 353 67 860 65 140 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 20 673 20 624 20 026 
varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 0 0 0 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 31 840 29 583 28 215 
varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 42 55 85 
varav OH 17 797 17 597 16 815 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen 32 372 10 963 20 026 

Årsarbetskraften har ökat med 4,7 årsarbetskrafter 2020 jämfört med 2019, vilket förklaras av riktade 
sakanslag till naturvårdsområdet. Merparten av utökningen utgörs av visstidstjänster inom områdesskydd 
och förvaltning av skyddad natur.  

Inom verksamheten ökar antalet inkommande och upprättade ärenden. Det ökade antalet ärenden återfinns 
inom samtliga verksamhetsområden och inom många olika ärendegrupper. Ökningen beror alltså i huvudsak 
på en måttlig ökning inom flera ärendegrupper snarare än en kraftig ökning inom ett fåtal grupper. Den 
ärendegrupp som ökat mest är 512 (förvaltning och skötsel) som ökat med 75 ärenden 2020 jämfört med 
2019. Det handlar i huvudsak om upprättade ärenden och är en direkt konsekvens av ökade personalresurser 
inom området. Majoriteten av ärendena är kopplade till fastighetsförvaltning. I övrigt har ärendegrupp 525 
(inkommande 12:6-samråd) ökat med 43 ärenden följt av ärendegrupp 511 (skydd av områden och arter) 
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som har ökat med 35 ärenden. Ytterligare andra grupper som har ökat är 53511 (anmälan vattenverksamhet), 
med 18 fler ärenden än föregående år. 

Lämnade bidrag har ökat jämfört med tidigare år, vilket beror på att större belopp än tidigare har betalats ut 
för åtgärdsmedel för förorenade områden. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Antal av det totala antalet miljöfarliga verksamheter där 
ursprungstillståndet är äldre än 10 år 

NIKITA 1) 111/163 = 
 68 % 

    

Tillsyn och kontroll         

Andel tillsyn (tim) totalt i förhållande till länets behovsutredning (%) Platina 2) 49 25 23  

Andel miljötillsyn (tim) i förhållande till länets behovsutredning (%) Platina 2) 28 38 41 

Andel vattentillsyn (tim) i förhållande till länets behovsutredning (%) Platina 2) 29 11 12 

Andel naturtillsyn (tim) i förhållande till länets behovsutredning (%) Platina 2) 43 54 51 

Andel tillsyn förorenade områden (tim) i förhållande till länets 
behovsutredning (%) 

Platina 2) 141 163 123 

Täckningsgrad för tillsyn miljöfarlig verksamhet 
(miljötillsynsavgift/kostnad, %) 

Platina 2) / Agresso 3) 50 % 40 % 41 % 

Antal besökare i nationalparker och av länsstyrelsen utvalda 
naturreservat 

SkötselDOS 4)       

Samverkan, samordning och kunskapsfrämjande         

Genomsnittligt genomförd tillsynsvägledning per kommun (timmar) Platina 2) 233 142 102 
1) Naturvårdsverkets system 
2) Ärendehanteringssystem, länsstyrelsen 
3) Ekonomisystem, länsstyrelsen 
4) Naturvårdsverkets system 

Skillnaden mellan 2020 jämfört med 2019 och 2018 för indikatorn andel miljötillsyn (tim) i förhållande till 
länets behovsutredning (%) beror på att lagen om allmänna vattentjänster (LAV-tillsynen) inkluderats i 
behovsutredningen 2020. 

Minskningen av andel vattentillsyn i förhållande till länets behovsutredning beror på att beräkningsmallen 
för tillsynsbehovet ändrats. I själva verket har vattentillsynen räknat i tid varit marginellt större än 2019. 

Täckningsgraden för tillsyn miljöfarlig verksamhet har ökat 2020 till följd av mer arbetad tid. 

Tillsynsvägledning (TVL) ökar vilket beror på samverkansprojektet Mitt miljösamverkan. Ordinarie 
tillsynsvägledning ligger utanför Mitt miljösamverkan och motsvarar i genomsnitt 145 timmar per kommun.  

Prestationer och effekter 
En stor del av länsstyrelsens prestationer och effekter inom det omfattande och diversifierade 
verksamhetsområdet naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet redovisas separat till centrala myndigheter 
enligt uppdrag i länsstyrelsens regleringsbrev. I årsredovisningen redovisar länsstyrelsen enbart uppdrag som 
inte redovisas på andra sätt.  

Länsstyrelseinstruktion 3 § p 9 om länsstyrelsens uppgifter 
Under 2020 avgjordes 50 prövningsärenden inom miljöprövningsdelegationen varav 37 inom 180 dagar. Det 
innebär att under 2020 minskade antalet beslutade ärenden samtidigt som beslutstakten sjönk något. Det är 
sannolikt en följd av att handläggare varit knutna till stabsarbete med anledning av pandemin. Det är även en 
konsekvens av att erfaren personal har gått ner i arbetstid samt att ett antal större prövningsärenden har varit 
aktuella för prövning i mark- och miljödomstolen under 2020. 

Gällande tillstånd och dispenser avseende naturskydd har ärendena under året ökat samtidigt som antalet 
beslut har minskat, vilket medfört ökade ärendebalanser. Att antalet beslut har minskat beror på 
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personalbortfall, bland annat på grund av att personal förflyttats till länsstyrelsens coronastab. Samtidigt som 
handläggningstiden för ärendegruppen ökat, har dock den genomsnittliga handläggningstiden minskat från i 
genomsnitt 158 dagar till 86 dagar.  

Antalet ärenden inom tillsyn av vattenverksamhet har ökat med 20 procent jämfört med föregående år vilket 
medfört en ökning av ärendebalansen och en något längre handläggningstid (median 58 dagar jämfört med 
55 föregående år, för anmälningar enligt 11 kap. 9 § a miljöbalken). 

Under 2020 har länets hittills största efterbehandling finansierad med statliga bidragsmedel genomförts vid 
Östhammarssågen (se även tabell, lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen). På grund av att 
mängden föroreningar var betydligt större än vad genomförd projektering visat försenades och fördyrades 
projektet. Arbetet slutfördes strax innan årsskiftet och enligt en preliminär bedömning har åtgärdsmålen för 
åtgärden uppnåtts. Länsstyrelsen har deltagit i projektgruppen och vidareförmedlat bidrag för genomförande 
av åtgärderna. Vid ytterligare fem objekt har vidareförmedling av bidrag för undersökningar genomförts (tre 
järnbruk, en handelsträdgård samt åtgärdsförberedande utredningar vid Enköpingstvätten). En 
bidragsansökan för åtgärder vid Enköpingstvätten lämnades in till Naturvårdsverket före årsskiftet. 
Länsstyrelsen har även varit projektledare för undersökningar vid MIFO fas 2-undersökningar vid fyra 
järnbruk i länet. 

Länsstyrelseinstruktion § 6 om miljökvalitetsmålen  
Länsstyrelsen har under 2020 bedrivit ett flertal olika verksamheter som bidrar till uppfyllelse av 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet – flera av dessa redovisas under verksamhetsområdena Naturvård, 
miljöskydd och vattenverksamhet (50–58) och Energi och klimat (42), samt via återrapporteringar till 
centrala myndigheter. Länsstyrelsen har under året jobbat med att lyfta miljöfrågorna hos kommunledningar, 
företag, universitet och andra aktörer i länet. Uppsala läns regionala miljö- och klimatråd har under 2020 
varit ett viktigt forum för fortsatt förankring och uppföljning av de regionala åtgärdsprogrammen för 
miljömål under rubriken Färdplan för ett hållbart län. 

Länsstyrelsen genomförde under året implementering och uppföljning av åtgärdsprogrammet inom 
temaområde klimat och energi, Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan. Detta 
redovisas under verksamhetsområdet Energi och klimat (42). Därutöver beslutades och levererades det andra 
åtgärdsprogrammet i färdplansarbetet inom temaområde ekosystem och biologisk mångfald, Färdplan för ett 
hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet togs fram i bred 
samverkan med representanter från länets näringsliv, offentlig och ideell sektor samt universiteten. I arbetet 
har Uppsala läns miljöstrategsnätverk varit kontaktyta gentemot länets kommuner. Aktörer i länet erbjöds att 
delta i genomförandet av programmet genom att anta hållbarhetslöften. Totalt antog 27 aktörer, inklusive 
länets alla kommuner, Region Uppsala, universiteten, företag och organisationer, hållbarhetslöften för att 
genomföra åtgärder ur programmet under programperioden 2020–2023. Den breda uppslutningen i länet för 
åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald manifesterades den 13 november med en digital 
avspark för nya hållbarhetslöften . Vid den digitala avsparken deltog representanter från samtliga 27 aktörer 
som antagit hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald, samt även representanter för elva 
aktörer som vid samma tillfälle antog nya hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan.  

Länsstyrelsen sammanställer årligen en regional uppföljning av miljötillståndet för de nationella 
miljökvalitetsmål som gäller i länet samt gör en regional bedömning av måluppfyllelsen för tolv av målen. 
2020 års regionala årliga uppföljning av miljömålen visar att enbart miljökvalitetsmålet Bara naturlig 
försurning uppnås till målåret 2020. Utvecklingen av miljötillståndet är negativ för miljökvalitetsmålen 
Grundvatten av god kvalitet och Ett rikt växt- och djurliv. Miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms vara nära att 
nås och utvecklingstrenden är positiv bland annat till följd av åtgärder i Uppsala kommun. För övriga 
miljökvalitetsmål är utvecklingstrenden neutral. Åtgärdstakten för att nå målen behöver öka för att vända 
utvecklingstrenden i positiv riktning. Bedömningen av utvecklingen för målen påverkas även av att naturens 
återhämtning i många fall är långsam varför det tar tid innan de får genomslag i form av effekter i miljön. Ett 
långsiktigt och kontinuerligt åtgärdsarbete är avgörande för att vända utvecklingstrenden för 
miljökvalitetsmålen. 
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Det länsövergripande kemikalienätverk som länsstyrelsen driver tillsammans med Region Uppsala och där 
sju av länets åtta kommuner finns representerade, fokuserade 2020 bland annat på kunskapsutbyte om 
hållbar upphandling. Nätverkets syfte är att skapa en plattform för samarbete och gemensamt kunskapsutbyte 
inom kemikalieområdet, och därigenom verka för bland annat ökad måluppfyllelse av miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö.  

Åtgärder och insatser för att stödja kommunerna i deras arbete för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen har bedrivits 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. De underlag som kan användas av kommunerna som stöd i samhällsplaneringen 
finns samlade i det digitala verktyget planeringskatalogen som uppdateras kontinuerligt. Statusklassning från 
vattenförvaltning är ett underlag som inte finns med i planeringskatalogen men som utgör ett stöd i 
samhällsplanering, prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt vattenverksamhet. 

Flera program för åtgärder finns framtagna. Utöver redan nämnda åtgärdsprogram för miljömålen finns 
bland annat handlingsplan för klimatanpassning, åtgärdsprogram för vattenkvalitet (enligt EU:s direktiv för 
vatten), havsplanering, regional vattenförsörjningsplan och handlingsplan för regional livsmedelsförsörjning.  

Regleringsbrev 1A2 Förorenade områden – bostadsbidraget  
Länsstyrelsen har under 2020 skickat information om bidraget samt en enkät till planenheterna vid samtliga 
kommuner. En liknande enkät skickades ut till länets kommuner under 2017 varefter diskussion fördes med 
ett par kommuner kring eventuella bidragsobjekt. Diskussionerna ledde inte vidare till någon ansökan. Flera 
av objekten som fördes fram i kommunernas svar bedömdes då ligga några år framåt i tiden. Länsstyrelsen 
vill med det nya enkätutskicket få en förnyad bedömning av aktuella bidragsobjekt hos kommunerna och 
samtidigt få kännedom om nya möjliga bidragsobjekt. 

Rent generellt har intresset för bidraget hittills varit lågt hos kommunerna. För 2021 är länsstyrelsens 
bedömning att inget objekt är aktuellt för bidrag. 

Regleringsbrev 1A4 Invasiva främmande arter 
Länsstyrelsen har under året utvecklat sin interna organisation i arbetet med att förebygga introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter. I april 2020 tillsattes en tjänst inriktad mot invasiva främmande arter. 
Länsstyrelsen har deltagit i ett flertal digitala träffar med andra länsstyrelser och nationella samordnare. För 
att utveckla den regionalt samordnande rollen har länsstyrelsen initierat och deltagit i möten med alla länets 
kommuner, enskilt och gemensamt, med fokus på invasiva främmande arter. Alla kommuner i länet har 
tecknat hållbarhetslöfte med åtaganden kopplade till invasiva främmande arter. Kommunerna har möjlighet 
att överta utrotningsansvar eller tillsynsansvar, men ingen av länets kommuner har under året begärt detta. 

Då kommunikation och informationsspridning är viktiga beståndsdelar i arbetet med att förebygga 
introduktion och spridning av invasiva främmande arter, har länsstyrelsen utvecklat informationen på den 
egna webbplatsen. Även flertalet egna artiklar och inlägg i sociala medier om invasiva främmande arter har 
under året publicerats. 

Regleringsbrev 1A5 Grön infrastruktur 
Under 2020 har länsstyrelsen inom ramen förr regleringsbrevsuppdraget för grön infrastruktur fokuserat på 
dialog och samordning. Länsstyrelsen har stöttat länets kommuner i deras arbete med att implementera 
underlaget för grön infrastruktur i översiktsplanen. Ett exempel på en översiktsplan där länsstyrelsens 
handlingsplan för grön infrastruktur på ett mycket lyckat sätt har använts som underlag i planeringen är 
Älvkarleby kommuns översiktsplan som antogs under 2020. Länsstyrelsen har även deltagit i nationell och 
regional samverkan kring länsstyrelsernas framtida arbete med grön infrastruktur och samhällsplanering. 
Länsstyrelsen i Uppsala län deltar i Mälardalsnätverket för att säkerställa att de åtgärder som görs inom 
ramen för grön infrastruktur också är relevanta för och skapar synergier för våra grannlän. Under 2020 
inleddes arbetet med att ta fram en projektplan för genomförandet av insatsområde 4 i handlingsplanen för 
grön infrastruktur, en åsvårdsplan. Länsstyrelsen har i arbetet med att fram en projektplan haft dialogmöten 
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med Region Uppsala genom Upplandsstiftelsen. Framtagandet av åsvårdsplanen är också en del i att infria 
de hållbarhetslöften som länsstyrelsen har avgivit i åtgärdsplanen för biologisk mångfald. 

Regleringsbrev 1A6 Natura 2000 översyn kopplat till Nationell plan för omprövning av 
vattenkraft 
Länsstyrelsen har gjort en genomgång av vilka Natura 2000-områden som berörs av den nationella 
omprövningen av vattenkraft. Länsstyrelsen bedömer att, för detta ändamål, behöver bevarandeplanerna för 
åtta Natura 2000-områden utvecklas och förtydligas avseende vilka förutsättningar och åtgärder som behövs 
för att uppnå bevarandemålen. Översynen av bevarandeplanerna har inte påbörjats på grund av att det inte 
har funnits någon tillgänglig vägledning från Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten.  

Regleringsbrev 1A7 Nationell plan för omprövning av vattenkraft 
Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med genomförandet av den nationella planen. En intern arbetsgrupp har 
tillsatts och länsstyrelsen arbetar verksamhetsövergripande för att säkerställa att alla allmänna intressen 
beaktas. Arbetet med den nationella planens genomförande kommer att innebära ett nytt arbetssätt, där 
samverkan i olika former ersätter traditionellt samrådsförfarande. Arbetsgruppens fokus ligger på 
utvecklingsarbete, till exempel att ta fram formerna för kommande samverkan. 

Alla berörda verksamhetsutövare är informerade om prövningsgrupp och tidsplan för ansökan, och att 
samverkan kommer att ledas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Samverkansprocessen är inledd i två 
prövningsgrupper, Tämnarån och Dalälven nedre. Tämnarån är den prövningsgrupp som först ska lämna in 
ansökningar om omprövning, den 1 februari 2022, och processen behöver därför ske forcerat och parallellt 
med länsstyrelsens utvecklingsarbete. Dalälven nedre är ett komplext system med stora vattenkraftverk och 
höga naturvärden, varför samverkansprocessen behöver starta så tidigt som möjligt. Ansökan ska lämnas in 
den 1 februari 2024. För Dalälven nedre bygger den startade samverkansprocessen vidare på ett tidigare 
samarbetsprojekt, Hållbar vattenkraft i Dalälven. 

Länsstyrelsen i Uppsala län samverkar också med länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län i 
prövningsgrupp Dalälven nedre. 

Regleringsbrev 1B1 Samordning av regionalt naturvårdsarbete 
Länsstyrelsen leder och samordnar arbetet med naturvård på en mängd olika sätt. Bland annat genomfördes 
ett samverkansmöte om områdesskydd med representanter för sju av länets åtta kommuner, Region Uppsala 
och Upplandsstiftelsen, på länsstyrelsen i början av året. 

Länsstyrelsen samverkar också med Upplandsstiftelsen, Havs- och vattenmyndigheten och SGU kring 
kartläggning och sammanställning av kunskapsunderlag för marina växt- och djursamhällen och naturvärden 
i länets grunda havsområden.  

Vidare träffas länsstyrelsen och Skogsstyrelsen regelbundet för avstämning kring naturvårdsfrågor. I arbetet 
med hotade arter har länsstyrelsen bland annat samarbetat med Upplandsstiftelsen, kraftledningsbolag och 
markägare. Länsstyrelsen har under 2020 även ansvarat för den nationella koordineringen för vitryggig 
hackspett. Under 2020 konstaterades ett nytt genetiskt viktigt vargrevir i länet på en plats där det inte funnits 
etablering av varg tidigare, vilket medfört att länsstyrelsen arrangerat digitala informationsinsatser i form av 
möten och presentationer. 

I arbetet med friluftslivsuppdraget ges nyhetsbrev, med aktuell information kring friluftsliv, regelbundet ut 
till länets kommuner, Upplandsstiftelsen, Region Uppsala och Skogsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har också deltagit i planering och förberedelser inför Friluftslivets år 2021 genom samordning 
med övriga länsstyrelser, deltagande i det nationella projektets arbetsgrupper samt förberedelser inför det 
länsstyrelsegemensamma projektet Landshövdingestafetten, initierat av Uppsala län. Digitala träffar med 
länets kommuner med information och diskussion kring planering och genomförande av friluftslivets år har 
även genomförts. Den årligt återkommande regionala konferensen om friluftsliv ställdes om till en serie 
digitala seminarier (tre stycken) om forskning kring hälsoeffekter av naturvistelse samt friluftsliv i 
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planeringen. På länsstyrelsens webbplats har informationen om friluftsliv utökats, bland annat med 
information till verksamma inom friluftsliv om olika verktyg som underlättar att hitta ut i naturen. Som 
exempel kan nämnas naturkartan, fiskeguiden, broschyr om tillgängliga naturområden och beskrivning av 
besöksvärda naturreservat. På webbplatsen finns nu också information om vad man ska tänka på som enskild 
och arrangör i naturen under pandemin. 

Under 2020 har totalt 43 LONA-projekt drivits i länet, i samtliga kommuner. Av det totala antalet projekt är 
13 våtmarksprojekt och 9 pollineringsprojekt. LONA-projekten bidrar till förbättrade naturmiljöer, mer och 
bättre naturvård samt mer biologisk mångfald. LONA våtmarkssatsningen bidrar till utjämnande av flöden 
och ökad grundvattenbildning, minskning av miljöfarliga och övergödande ämnen, förbättrad biologisk 
mångfald och friluftsliv. LONA pollinering bidrar till att skapa och förstärka livsmiljöer för pollinerande 
insekter.  

Projekten bidrar också till att nå flera av friluftsmålen; särskilt attraktiv tätortsnära natur, tillgänglig natur för 
alla och tillgång till natur för friluftsliv. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen konstaterar att området naturvård och miljöskydd med mera är ett mycket omfattande område 
som utgör cirka 30 procent av länsstyrelsens personalresurser och en betydande del av myndighetens budget. 

Resultatet för området i sin helhet är gott och i några fall bedöms resultaten vara utmärkta. 

Länsstyrelseinstruktion 3§ p. 9 om länsstyrelsens uppgifter 
Gott: Uppdraget är mycket omfattande och därmed svårt att sammanfatta i sin helhet. Länsstyrelsen 
bedömer att uppdraget i sin helhet genomförs med ett gott resultat. En detaljerad redovisning ges i 
återrapporteringarna till Naturvårdsverket.  

Länsstyrelseinstruktion § 6 om miljökvalitetsmålen  
Utmärkt: Genom det regionala miljö- och klimatrådet tog länsstyrelsen fram ett åtgärdsprogram inom 
temaområde ekosystem och biologisk mångfald, i samverkan med representanter från länets näringsliv, 
offentlig och ideell sektor samt universiteten. Länets alla kommuner, Region Uppsala, universiteten, företag 
och organisationer i länet har antagit hållbarhetslöften för att genomföra åtgärder ur programmet under 
programperioden 2020–2023.Vid en digital avspark deltog representanter från samtliga 27 aktörer som 
antagit hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald, samt även representanter för elva aktörer 
som vid samma tillfälle antog nya hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan. Resultatet för området 
bedöms vara utmärkt. 

Regleringsbrev 1A2 Förorenade områden – bostadsbidraget  
Gott: Länsstyrelsen har under 2020 skickat information om bidraget samt en enkät till planenheterna på 
samtliga kommuner. Generellt har intresset för bidraget hittills varit lågt hos kommunerna. För 2021 är 
länsstyrelsens bedömning att inget objekt är aktuellt för bidrag. Resultatet för uppdraget bedöms vara gott. 

Regleringsbrev 1A4 Invasiva främmande arter 
Gott: Länsstyrelsen har initierat och deltagit i möten med alla länets kommuner, enskilt och gemensamt, 
med fokus på invasiva främmande arter. Alla kommuner i länet har tecknat hållbarhetslöfte med åtaganden 
kopplade till invasiva främmande arter. Resultatet för uppdraget bedöms vara gott. 

Regleringsbrev 1A5 Grön infrastruktur 
Gott: Länsstyrelsen stöttar länets kommuner i deras arbete med att implementera underlaget för grön 
infrastruktur i översiktsplanerna. Arbetet med en åsvårdsplan har påbörjats. Resultatet för uppdraget bedöms 
vara gott. 
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Regleringsbrev 1A6 Natura 2000 översyn kopplat till Nationell plan för omprövning av 
vattenkraft 
Gott: Översynen av bevarandeplanerna har inte påbörjats på grund av att det inte har funnits någon 
tillgänglig vägledning från Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Ett orosmoment är 
finansieringen från HaV som fortfarande är oklar. Bedömningen är att när vägledningar och finansiering 
finns tillgängliga kommer uppdraget att slutföras i tid. En organisation på länsstyrelsen finns för arbetet och 
de delar som kan påbörjas har påbörjats. Resultatet för uppdraget bedöms vara gott. 

Regleringsbrev 1A7 Nationell plan för omprövning av vattenkraft 
Utmärkt: Utifrån förutsättningarna (avsaknad av nationella vägledningar) bedrivs uppdraget med hög 
prioritet och hög kompetens. En god och långtgående samverkan och dialog mellan länsstyrelserna i 
Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs län samt de stora vattenkraftsbolagen borgar för ett gott resultat. 
Uppdraget är högt prioriterat i länsstyrelsens verksamhetsplan. Resultatet för uppdraget bedöms vara 
utmärkt. 

Regleringsbrev 1B1 Samordning av regionalt naturvårdsarbete 
Utmärkt: Genom det regionala miljö- och klimatrådet och genom länsstyrelsens beslut att ta fram Färdplan 
för ett hållbart Uppsala län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald har länsstyrelsen hittat nya 
vägar för samordning av naturvårdsarbete. Det måste ses som en stor framgång att totalt 27 aktörer, inklusive 
länets alla kommuner, Region Uppsala, universiteten, företag och organisationer, antagit hållbarhetslöften 
med syfte att genomföra åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i länet. Även samordningen inom 
övriga verksamhetsområden fungerar utmärkt. Resultatet för uppdraget bedöms vara utmärkt. 

Areella näringar (60–62) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3 § p. 10–11 
• 4 § p. 3 
• 4 § p. 1 

• 1A8–1A11 
• 1C3 
• 1D6–1D9 

 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om lantbruk och landsbygd samt fiske. Inom dessa områden är följande 
målsättningar vägledande för länsstyrelsernas hantering av EU-stöd: minska kostnaden per stödkrona för 
förvaltning och kontroll av EU-fonder, effektivisera, förenkla och underlätta för företag och myndigheter, så 
tidiga utbetalningar som möjligt samt minskad andel fel i stödhanteringen. Vid genomförandet av 
landsbygdsprogrammet för Sverige 2014–2020 och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 ska 
länsstyrelserna redovisa genomförandet av programmen samt handläggningstider och måluppfyllnad utifrån 
målen inom styrnings- och uppföljningssystemet SUSS-LB för projekt- och företagsstöd respektive systemet 
SUSS-JBR för jordbrukarstöd. 

Länsstyrelserna ska även bistå Regeringskansliet och Jordbruksverket i arbetet med EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik för 2021–2027 och framtagandet av en nationell strategisk plan för denna.  

Länsstyrelserna ska redogöra för och bedöma hur de inom respektive myndighets ansvarsområde har bidragit 
till målen för den nationella livsmedelsstrategin. Redovisningen ska baseras på indikatorer som väljs av 
länsstyrelserna. 

Länsstyrelserna ska redovisa hur de inom respektive myndighets ansvarsområde har bidragit till det 
övergripande målet och de tre delmålen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Länsstyrelsen är 
förvaltnings-, tillstånds- och tillsynsmyndighet för en rad verksamheter av betydelse för länets utveckling 
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och för landsbygdsperspektivet. Det inkluderar beslut om statliga medel, EU-stöd till jordbruksverksamhet 
och andra verksamheter på landsbygden, stöd till regional tillväxt med mera.  

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

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Området areella näringar är ett omfattande och diversifierat område och verksamhet bedrivs inom följande 
huvudprocesser: tillstånd och prövning, tillsyn och kontroll, samverkan och samordning samt 
kunskapsfrämjande. 

Jordbrukarstöd 
Länsstyrelsen handlägger och kontrollerar gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare, 
nötkreatursstöd, kompensationsstöd, stöd för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion 
samt miljöersättningar för betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, 
vallodling, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner samt minskat kväveläckage. Verksamheten 
inkluderar även upprättande av åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar. 

Landsbygdsstöd och fiskestöd 
Länsstyrelsen handlägger ansökningar om stöd och utbetalningar inom landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet. 

Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet 
Länsstyrelsen medverkar till kompetensutvecklingsaktiviteter inom miljö- och klimatområdet för personer 
verksamma på landsbygden, samt för att skapa nya jobb inom främst livsmedelssektorn och besöksnäringen. 
De flesta aktiviteter genomförs av upphandlade konsulter, men en del arrangerar myndigheten själv. 

Arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2021–2027 
Länsstyrelserna ska bistå Regeringskansliet och Jordbruksverket i arbetet med EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik för 2021–2027 och framtagandet av en nationell strategisk plan för denna. Sedan 2018 har 
landsbygdsdirektörernas chefsnätverk ett länsrådsuppdrag om en länsstyrelsegemensam och 
sektorsövergripande arbetsgrupp för att samordna regleringsbrevsuppdraget om att bistå i Sveriges 
förberedelsearbete för den nya gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). En projektledare på halvtid tillsattes 
under 2019 och finansierades gemensamt av länsstyrelserna. En viktig del i arbetet har också varit att alla 
intresserade medarbetare på länsstyrelserna ska kunna följa arbetet genom olika kommunikationsinsatser. 

Livsmedelsstrategin 
Livsmedelsstrategins mål och intention har genomsyrat flera av länsstyrelsens verksamheter under året. Ett 
exempel är arbetet med den regionala handlingsplanen för en hållbar och konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion i länet: Ät Uppsala län. För att nå målen i livsmedelsstrategin är även riktade insatser 
såsom kompetensutveckling och rådgivning inom miljö- och klimatområdet, samt för ökad lönsamhet inom 
landsbygdsprogrammet, viktiga redskap som på sikt kan bidra till fler jobb på landsbygden och inom 
livsmedelsproduktionen. 

En sammanhållen landsbygdspolitik 
Länsstyrelsen har främjat samverkan inom länet genom partnerskapet för landsbygdsutveckling. 
Länsstyrelsen har även arbetet internt, myndighetsövergripande och tvärsektoriellt, med att integrera 
landsbygdsperspektivet i myndighetens arbete. 

Fiske och ersättning för skada på fisk och fiskeredskap 
Länsstyrelsen arbetar för att främja fisket i länet och för att skapa förutsättningar för livskraftiga fiskbestånd. 
Detta görs genom olika typer av projekt, i samarbete med andra länsstyrelser och i samverkan med olika 
aktörer i länet. Därutöver handlägger länsstyrelsen ärenden om ersättning för skada på fisk och fiskeredskap. 
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Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Areella näringar (60–62) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 6,6 6,4 7,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 26,9 24,5 22,8 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 9 539 9 696 8 556 
Antal beslutade ärenden 10 483 8 872 8 768 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 5 133 4 285 2 264 
Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 36 783 34 568 31 465 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 21 695 19 822 19 272 

varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 0 0 0 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 5 082 5 015 2 835 
varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 0 0 0 
varav OH 10 006 9 730 9 359 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen 2 948 3 710 3 709 

Jordbrukarstöd 
Införandet av en ny jordbrukspolitik har dragit ut på tiden. Det har i förhållande till tidigare programperiod 
medfört kostnadsökningar för den del av verksamhetskostnaderna inom lantbruk och landsbygd som utgörs 
av administrationen av landsbygdsprogrammet och direktstöden. Ökad komplexitet i stödsystemet, samt 
brister i Jordbruksverkets IT-system, har under innevarande programperiod inneburit en ökad resursåtgång i 
länsstyrelsens handläggnings- och kontrollarbete inom både jordbruksstöd och landsbygdsstöd. Även om 
länsstyrelserna under 2020 fått ett mer utvecklat IT-system för handläggningen har vissa moment varit 
tvungna att hanteras manuellt utanför IT-systemet, vilket varit resurskrävande. 

Länsstyrelsen i Uppsala län tog 2020 emot 2 588 SAM-ansökningar. En SAM-ansökan består vanligtvis av 
ansökan om olika stödformer och betalas ut i flera omgångar. Det medför att en enskild SAM-ansökan 
genererar flera beslut. Inför 2020 kvarstod delar av handläggningen från 2015–2019 års 
jordbrukarstödsansökningar vilket inneburit ökade kostnader. Under 2020 har länsstyrelsen beslutat cirka 
14 100 ärenden i Jordbruksverkets IT-system Jorden. Alla dessa ärenden och beslut ingår inte i tabellen 
ovan. Den höga utgående ärendebalansen för jordbrukarstöden beror till stor del på att Jordbruksverkets IT-
system ännu inte är helt färdigbyggda.  

Under senare delen av 2020 har Jordbruksverket aktiverat funktioner i IT-systemet för att göra återkrav för 
tidigare felaktiga utbetalningar. Detta resurskrävande arbete för stödåren 2015 till 2019 har påbörjats under 
november. 58 återkravsärenden för direktstöden har utretts fram till årsskiftet. Dessa återkravsärenden ingår 
heller inte i tabellen ovan. 

Landsbygdsstöd och fiskestöd 
Ärendebalansen för ansökan om stöd inom landsbygdsprogrammet har minskat kraftigt under året. Detta är 
en effekt både av att fler ärenden blivit beslutade under året och att färre ansökningar om stöd kommit in. 
Inom landsbygdsprogrammet har totalt 167 ansökningar om stöd och utbetalning kommit in under året och 
vid utgången av 2020 hade 283 ärenden blivit beslutade. Inom havs- och fiskeriprogrammet har endast en 
ansökan om stöd kommit in under året och ett ärende har beslutats. 
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Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Utbetalt belopp gårdsstöd för respektive stödår (tkr) Jordbruksverket 225 411 231 116 220 286 

Utbetalt belopp (eko + omst) för respektive stödår (tkr) Jordbruksverket 28 207 20 748 19 484 

Utbetalat företagsstöd för ökad konkurrenskraft (tkr) BLIS 1) 14 000 17 532 9 260 

Antal yrkesfiskare Havsbanken, Licensregister 2) 22 24 24 

Antal förordnade fisketillsynspersoner IDEMIA, 
Fisketillsynspersonregister 3) 

37 34 16 

Beviljad finansiering till externa bidragsmottagare för 
fiskevårdsåtgärder (tkr) 

Platina 7)/Agresso 4) 2 100 2 416  3 060  

Beviljad finansiering till egna insatser för 
fiskevårdsåtgärder (tkr) 

Agresso 4) 417 463 357 

Antal vattenbruk/odlingar Vattenbruksregistret 5 5 5 

Tillsyn och kontroll         

Antal SAM-ansökningar för jordbrukarstöd (samordnad 
ansökan om jordbruksstöd) 

Jorden 6) 2 588 2609 2 663 

Antalet tillsynstimmar av fisketillsynspersoner Platina 7) 224,5 305 167,5 

Samverkan, samordning och kunskapsfrämjande         

Antal rådgivningar inom Greppa Näringen Jordbruksverkets statistik 51 67 118 
1) Jordbruksverkets system 
2) Havs- och vattenmyndighetens register 
3) Länsstyrelsens register 
4) Ekonomisystem, länsstyrelsen 
5) Jordbruksverkets register 
6) Jordbruksverkets system 
7) Ärendehanteringssystem, länsstyrelsen 

Prestationer och effekter 
Jordbrukarstöd  
Effektivisering och förenkling 
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 jordbrukarstöd (SAM-ansökan). Under 2020 ställdes den ”på platsen-service” som 
länsstyrelsen erbjuder stödsökande om till en digital service där stödsökande fick hjälp med att fylla i 
ansökan på distans. 

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. Under 2020 har 
handläggningshjälp köpts in från andra län för att öka kapaciteten i handläggningen. 

Handläggningstider och måluppfyllelse 
När året startade hade länsstyrelsen stora ärendebalanser inom jordbrukarstöden. Den stora mängden ej 
färdighandlagda ärenden utgjordes av slututbetalningar av miljöersättningar och stöd till ekologisk 
produktion från åren 2015–2019. Att dessa ärenden inte kunnat avgöras beror på att det IT-system som 
används i handläggningen ej varit färdigutvecklat och därmed saknat vissa funktionaliteter. Ärenden har 
handlagts enligt följande prioriteringsordning för att få så stor effekt som möjligt: 
1. Direktstöd och kompensationsstöd, slutbetalning 2020.  
2. Delutbetalningar miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd 2020. 
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3. Åtaganden och slututbetalningar rörande miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion 
2015–2020, i första hand ersättningen för betesmarker och slåtterängar samt ersättningarna för ekologisk 
produktion. 

Prioriteringarna syftar till att säkerställa att de stora utbetalningarna når lantbrukarna så tidigt som möjligt. 
Under 2020 har myndigheten beslutat om ett större antal slututbetalningar inom ersättningen för betes- och 
slåtterängar samt ersättningen för ekologisk produktion. Under slutet av 2020 har visst fokus riktats mot 
hanteringen av återkrav för perioden 2015–2019 i enlighet med riktlinjer från Regeringskansliet och 
Jordbruksverket.  

Länsstyrelsen hade vid sista beslutsdatum för att utbetalningen ska nå sökande under 2020 beslutat 95 
procent av direktstödsansökningarna. Under 2020 har länsstyrelsens beslut resulterat i utbetalning av 397 
miljoner kronor i direktstöd. Av dessa är 383 miljoner kronor utbetalningar av 2020 års ansökningar. 
Resterande belopp är utbetalningar för 2015–2019 års ansökningar.  

Handläggningen av miljöersättningarna, kompensationsstödet och ersättningen för ekologisk produktion 
inför delutbetalningen har prioriterats under året. Vid första delutbetalningstillfället fick 74 procent av 
ansökningarna en delutbetalning. Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att handlägga åtaganden och 
slututbetalningar 2015–2020, men det arbetet förväntas fortlöpa under längre tid. 

När det gäller åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar inleddes fältsäsongen med att de kvarvarande 
ansökningarna från 2019 fältbesöktes. Parallellt med detta arbete slutbesiktigades även markerna på de 
14 gårdar som haft ett betesrestaureringsåtagande som löpte ut 2019. Under 2020 inkom 103 ansökningar om 
åtagande för särskild skötsel av betesmarker och slåtterängar. Av dessa var det 63 ansökningar vars mark 
eller marker bedömdes i fält. Av dessa var 97 procent av ansökningarna besökta före sista oktober. 
Resterande ansökningar besöktes före årsskiftet. Före sista oktober hade 56 procent av gårdarna alla sina 
markklasser fastställda. Innan året var slut var det 90 procent av gårdarna där alla markklasser var fastställda. 
De återstående 40 ansökningar kommer att fastställas utan fältbesök då det finns tillräcklig information för 
att kunna hantera dem administrativt. 

Under 2020 inkom elva ansökningar om åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar som var 
aktuella för fältbesök, vilket är betydligt fler än tidigare år. Före sista oktober var 91 procent fältbesökta och 
45 procent hade fastställda och kommunicerade åtagandeplaner. Samtliga ansökningar var bedömda i fält 
före årsskiftet och 73 procent hade fastställts och kommunicerats.  

Tolv ansökningar om åtagande för skötsel av våtmarker och dammar inkom till myndigheten under 2020. Av 
dessa var åtta aktuella för fältbesök. Det var även nio ansökningar kvar att fastställa från 2019, varav åtta var 
aktuella att fältbesöka. Alla fältbesöken är genomförda och arbetet med att fastställa och kommunicera 
åtagandeplanerna har påbörjats. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ärendebalanserna för jordbrukarstöden har förbättrats under 2020. 
Fokusering och prioritering av handläggningen har medfört att betydande summor av kvarvarande 
stödbelopp har betalats ut till stödsökande. I enlighet med SUSS-planen har flertalet stödsökande fått en 
delutbetalning på 85 procent av ansökt stödbelopp inom miljöersättningarna, kompensationsstödet och 
ersättningarna för ekologisk produktion. Det stora flertalet har fått årets direktstöd. Dessa medel är viktiga 
för lönsamheten hos länets lantbrukare och många gånger en förutsättning för företagsutveckling och stärkt 
konkurrenskraft. 

Landsbygdsstöd och fiskestöd 
Effektivisering och förenkling 
Länsstyrelsen har under året samarbetat med närliggande län för att uppnå bättre effektivitet i 
handläggningen. Handläggare som hanterar ansökan om stöd och ansökan om utbetalning i de olika länen 
har haft kontinuerliga och regelbundna möten för erfarenhetsutbyte. Länsstyrelsens handläggare hanterar 
stöd inom flera olika insatsområden, vilket medför god kännedom om hela programmen och effektivare 
handläggning. Länsstyrelsen har arbetat mot uppsatta nationella mål och enligt länets regionala 
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handlingsplan som Jordbruksverket fastställde i februari 2020. Länsstyrelsen har under året framför allt 
fokuserat på att handlägga ansökningar om utbetalningar, vilket har medfört att effektiviteten i 
handläggningen ökat samt att inneliggande balans arbetats ned. Handläggarna utför handläggningskontroll 
av varandras ärenden i syfte att minimera fel och brister i handläggningen.  

Länsstyrelsens handläggare har kontinuerligt deltagit i Jordbruksverkets utbildningar för stödhandläggning 
och kring reformarbetet av IT-systemen. Länsstyrelsen har tillsammans med Jordbruksverket deltagit i 
referensgruppen för framtagande av rutiner till det digitala handläggarstödet inom landsbygdsprogrammet 
samt havs- och fiskeriprogrammet. Länsstyrelsen i Uppsala län samverkar internt och med externa 
bidragsgivare och myndigheter, för att underlätta processen för de sökande vid beredning av ärenden och 
tillståndsgivning som berör ansökningar inom landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet. 
Effekten av samarbetet är att dubbelfinansiering av stöd kan undvikas. 

Handläggning 
Ärendebalansen för ansökan om stöd inom landsbygdsprogrammet har minskat kraftigt under året. Detta är 
en effekt både av att fler ärenden blivit beslutade under året och att färre ansökningar om stöd kommit in till 
myndigheten. Länsstyrelsen har slut på medel i budgeten för i stort sett alla åtgärder, vilket beror både på 
högt söktryck i vissa åtgärder och att medel under året dragits tillbaka centralt av Jordbruksverket. 
Länsstyrelsen har avslagit de flesta ansökningar som inte fått beviljat stöd på grund av medelsbrist. Inom 
åtgärden investeringsstöd för nya jobb har länsstyrelsen totalt hanterat 80 procent av alla inkomna 
ansökningar perioden 2015–2020. Resterande 20 procent kommer att hanteras efter besked om 
budgetfördelning 2021. 

Under åren 2019 och 2020 har myndigheten fattat många beslut om utbetalningar av stöd till ökad 
konkurrenskraft inom jordbruk och trädgårdsodling. Många investeringar inom konkurrenskraften fick beslut 
om stöd tidigt i programperioden och dessa har nu blivit genomförda och slututbetalda. På grund av 
medelsbrist har länsstyrelsen i år fattat få beslut om stöd inom åtgärden vilket bidrar till att det blir färre 
utbetalningar under kommande år. 

Handläggning av ansökan om bredbandsutbetalningar skiljer sig fortfarande från övrig handläggning och 
kräver i regel mer insatser innan beslut om utbetalning kan ske. Trots detta har länsstyrelsen hittills betalat ut 
drygt 70 procent av länets beslutade bredbandsstöd vid årets slut. I syfte att följa upp länsstyrelsens 
bredbandsfrämjande arbete skickade länsstyrelsen i december en redogörelse till Post- och telestyrelsen .  

Landsbygdsutveckling 
Länsstyrelsen genomförde ett digitalt möte den 22 oktober med partnerskapet för landsbygdsutveckling i 
Uppsala län. Fokus för mötet var EU-programmen och länets regionala utvecklingsstrategi. Deltagarna 
representerade en spännvidd av organisationer och antalet var ungefär som under tidigare fysiska möten, 
drygt 30 personer. Slutsatser från mötet var bland annat att det regionala arbetet ska bygga på delaktighet 
och förankring, att gröna näringar inte bara är jordbruk och trädgård utan även skog och att 50 000 invånare 
på Uppsala kommuns landsbygder gör att landsbygdsfrågorna har stor betydelse för samhällsutvecklingen i 
ett bredare perspektiv än specifikt areella näringar. 

Länsstyrelsen har kontinuerligt förmedlat aktuell information om läget i programmen, aktiviteter och 
kompetensutveckling via sin webbplats, Facebook och nyhetsbrevet Landsbygd Uppsala län samt i kontakt 
med sökande. Nyhetsbrevet Landsbygd Uppsala län kom ut med sex nummer under året och har en bra 
spridning där antalet prenumeranter under året har ökat till totalt 1700.  

Under året har länsstyrelsen haft samverkansmöten med tre Leader-organisationer i länet: Mälardalen, Nedre 
Dalälven och Upplandsbygd. Genom samverkan har organisationerna arbetat mer samstämt och förenklat för 
föreningar och företag som vill arbeta för att utveckla landsbygderna i Uppsala län. 

Länsstyrelsen har också samverkat med Region Uppsala inom ämnesområdena kommersiell service och 
digital inkludering. Länsstyrelsen har gett synpunkter till regionen i framtagandet av regionala 
serviceprogrammet, och samverkat med Regionbiblioteket inom projektet Betala säkert på nätet. Samverkan 
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har resulterat i en samsyn kring service och regional utveckling på länets landsbygder, och till att 
organisationerna tillsammans kommer att erbjuda föreläsningstillfällen för att äldre ska känna ökad trygghet 
att göra bankärenden och betalningar digitalt. 

Länsstyrelsen fortsätter samverkan med Skogsstyrelsen, och har bland annat gett stöd till en 
enkätundersökning som Skogsstyrelsen genomfört under året. Genom att samverka har Skogsstyrelsens 
enkät kunnat nå ut till fler vilket har resulterat i en bredare analys om regionala aktörers perspektiv på det 
nationella skogsprogrammet. Detta kommer att leda till förbättrade insatser regionalt under år 2021. 

Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet 
Samverkan och samordning 
Antal rådgivningar inom Greppa Näringen var något färre än föregående år eftersom många planerade 
rådgivningar inte blev genomförda på grund av restriktioner i samband med pandemin. Rådgivare har fått 
förändra sitt arbetssätt och vissa rådgivningar till djurgårdar, såsom rådgivning om stallmiljö vid nybyggnad, 
utfordring till nötkreatur och mjölkkor liksom klimatkollen, kunde genomföras och var fler än tidigare år. 
Inom andra moduler blev få eller ingen rådgivning genomförd under året, exempelvis anläggning av 
våtmarker. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har under året ansökt om delutbetalningar för flera av länsstyrelsens egna 
projekt. Aktiviteter inom kompetensutveckling har påverkats av pandemin, till exempel genom att en del 
fysiska träffar blivit ersatta av digitala möten. Länsstyrelsen har därför förlängt vissa projekt eftersom flera 
aktiviteter inte kunde genomföras under året. Inom projektet Ullkompetens har länsstyrelsen genomfört två 
kurser med totalt 22 företagare i syfte att hjälpa etablerade och nya ullföretagare att visualisera sin affärsidé 
för att kunna utveckla sitt företag samt lära om ullens olika kvaliteter och egenskaper. Tre informations- och 
demonstrationsträffar med totalt 50 företagare under året har gett deltagarna kunskap om hur man klipper 
fåren för att få den bästa kvaliteten på ullen, hur man sorterar och lagrar ullen samt hur aveln kan påverka 
ullkvaliteten.  

Arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2021–2027 
Sedan 2018 finns ett länsrådsuppdrag om en länsstyrelsegemensam och sektorsövergripande arbetsgrupp för 
att samordna regleringsbrevsuppdraget om att bistå i Sveriges förberedelsearbete för den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken.  

Gruppen arbetar i samverkan med Jordbruksverket och Näringsdepartementet. Arbetet har fortlöpt planenligt 
om än med korta planeringshorisonter. En stor del av arbetet har bestått i att tillsätta resurser till 
Jordbruksverkets uppdrag. Länsstyrelserna har resurssatt ett trettiotal arbetsgrupper/uppdrag. Från och med 
augusti 2020 intensifierades arbetet, då Jordbruksverket fick i uppdrag att föreslå åtgärdstexter till den 
strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken. 

En del i arbetet har varit att gemensamt med Jordbruksverket påbörja planeringen av resursbehoven. En 
sådan planering påbörjades inom projekt- och företagsstöd och inom verksamhetsstöd för IT. 

Det har funnits en samsyn vad gäller förenkling mellan länsstyrelser och Jordbruksverket, där 
Jordbruksverket till den strategiska planen föreslår minskat antal stöd, färre och enklare villkor, avveckling 
av stödrätterna kopplade till direktstöden, ökad användning av förenklade kostnadsalternativ samt 
ambitionen att undvika att införa regler och stödformer som innehåller kopplingar och korskontroller mellan 
olika jordbrukarstöd. Det gäller även förslaget om endast ett och ettårigt stöd för ekologisk produktion. 

Länsstyrelsen har ett flertal gånger lyft behovet av tidiga och tydliga besked om utformningen av politiken 
för att undvika att stödsökande skickar in ansökningar utan att regelverk och prioriteringar är på plats. Även 
detta lyfts i Jordbruksverkets förslag till strategisk plan. 

Det är i dag stor skillnad mellan takbelopp för investeringsstöd i olika delar av landet. Frågan är inte löst om 
uppenbara regionala skillnader som grund för exempelvis olika takbelopp inom framför allt stöd för ökad 
konkurrenskraft. Det finns även en oro att kvinnors företagande och investeringsambitioner ska missgynnas 
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av ett förhöjt takbelopp inom exempelvis förädlingsstöd. Jordbruksverket har föreslagit ett nationellt 
takbelopp och golvbelopp som förenkling.  

Samtidigt har länsstyrelserna lyft jämställdhetsperspektivet, som länsstyrelserna ansåg saknades i den 
behovsanalys som föregått arbetet med den strategiska planen. I arbetet med den strategiska planen lyfter 
Jordbruksverket att hänsyn tagits till de frågor som ryms inom jämställdhetsperspektivet. Förslaget till 
strategisk plan innehåller en bredd av olika stöd, vilket gynnar diversitet inom jordbruket och på Sveriges 
landsbygder. Stöden är också utformade för att ge män och kvinnor möjlighet att söka stöd på lika villkor. 

Livsmedelsstrategin 
Indikatorer till det övergripande målet 
Länsstyrelsen har valt att redovisa följande indikatorer för att illustrera hur myndigheten har bidragit till 
målen för den nationella livsmedelsstrategin.  

Beviljat stöd inom fokusområde 3a Lokala marknader, korta livsmedelskedjor och djurvälfärd respektive 6a 
Nya jobb och diversifiering 
Två stöd har beviljats under 2020 i fokusområdet 3a i landsbygdsprogrammet. Totalt har länsstyrelsen 
hanterat 80 procent av alla inkomna ansökningar perioden 2015–2020 inom åtgärden. Resterande 20 procent 
hanteras efter besked om budgetfördelning 2021. I fokusområdet 6a har sju ansökningar fått beslut om stöd 
under året.  

Andel/antal livsmedelsstrategisäkrade beslut  
Länsstyrelsen i Uppsala län har inte arbetat med livsmedelssäkrade beslut under 2020. Däremot har den 
nationella livsmedelsstrategin varit ett prioriterat mål i länsstyrelsens verksamhetsplan och därmed 
genomsyrat hela myndighetens verksamhet. 

Länsstyrelsen har gjort prioriteringar i sin verksamhet till följd av pandemin och de nya uppdrag som tillförts 
kopplat till covid-19. I de prioriteringarna har samhällsviktig verksamhet, planärenden och stödutbetalningar 
prioriterats, däribland handläggningen av jordbrukarstöd. Detta genom att handläggare av jordbrukarstöden 
inte tagits i anspråk till länsstyrelsen krisberedskapsorganisation. Dessutom har handläggare från andra delar 
av verksamheten stöttat upp i handläggningen av jordbrukarstöd. Att utbetalningarna av jordbrukarstöd sker 
utan fördröjning är en viktig förutsättning för att länets lantbrukare ska kunna fortsätta vara verksamma och 
bidra till livsmedelsproduktionen. 

Antal rådgivnings och kompetensutvecklingsinsatser inom fokusområde 6a Nya jobb och diversifiering 
Länsstyrelsen har under året arrangerat flera kompetensutvecklingsinsatser inom fokusområde 6a Nya jobb 
och diversifiering varav en del har haft fokus på livsmedel. Projektet Från jord till bord har till syfte att bidra 
till utvecklingen av länets landsbygdsföretagare inom livsmedelssektorn. Långsiktigt ska projektet bidra till 
att konkurrenskraftiga företagare i länet har möjlighet och kraft att skapa nya jobb på landsbygden. 
Länsstyrelsen i Uppsala län har även fortsatt att medverka i projektet Smakrik och blomstrande besöksnäring 
tillsammans med länsstyrelserna i Västmanlands, Örebro, Stockholms och Södermanlands län. Inom 
projektet kan en väsentlig del kopplas till livsmedelsstrategins mål då många jordbruks- och trädgårdsföretag 
deltar på aktiviteter och rådgivningstillfällen. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har genomfört två livsmedelskurser under året. Kurserna genomfördes digitalt 
och deltagare från både Uppsala län och närliggande län inom projektet Smakrik och blomstrande 
besöksnäring fick möjlighet att delta. På kursen Grundläggande livsmedelshygien deltog totalt 15 företagare, 
varav nio från länet. På kursen Starta livsmedelsverksamhet deltog 16 företagare, varav sju från länet. 

Antal kommunikationsinsatser relaterade till strategins mål 
Länsstyrelsen i Uppsala län har under året genomfört ett antal större och mindre kommunikationsinsatser 
som direkt eller indirekt bidrar till livsmedelsstrategins mål. Länsstyrelsen har löpande arbetat med att det 
finns korrekt, lättförståelig och uppdaterad information på sin webbplats. Länsstyrelsen i Uppsala län har 
under året givit ut ett antal nyhetsbrev. Under 2020 har länsstyrelsen skickat ut totalt fyra informationsbrev 
till sökande av jordbrukarstöd och sex digitala nyhetsbrev om landsbygdsutveckling som nått cirka 1700 
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prenumeranter. Nyhetsbreven har kommunicerat information om länets landsbygd och de aktiviteter som 
arrangerats under året.  

På Facebook-sidan Landsbygd Uppsala län har inlägg löpande publicerats. 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 för att öka kommunikationen och 
stärka förtroendet mellan myndigheten och näringen. 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 jordbrukarstöd. 

Insatser för lättnader i de administrativa processerna inom området regler och villkor 
Under hösten 2020 genomförde länsstyrelsen handläggningsveckor som syftade till att minska antalet öppna 
ärenden på myndigheten, vilket bidragit till en minskad ärendebalansen generellt och minskade 
handläggningstider. 

Länsstyrelsen arrangerade en informationskväll för stödsökande i samband med inlämningen av SAM-
ansökan, vilket gav effekten att de som var på plats snabbt kunde få svar på sina frågor inför inlämningen av 
ansökan. Dessutom hade den länsstyrelsegemensamma kundtjänsten EVI utökade öppettider under SAM-
perioden.  

Insatser för att skapa högre förtroende för svensk livsmedelsproduktion inom området konsument och 
marknad 
Säkra och tillförlitliga livsmedel är en grundförutsättning för en konkurrenskraftig livsmedelssektor. Ett led i 
arbetet med att säkerställa en sådan produktion är en trygg och effektiv tillsyn med god kommunikation 
mellan företagare och myndighet. Livsmedelshandläggare och djurskyddshandläggare går kurser i KuDoS 
(Kontrollutbildning Djurskydd och Samsyn) och utbildning i motiverande samtal. Handläggarna arbetar 
sedan aktivt med att integrera kunskapen i arbetet. 

Insatser för att sprida information om ny kunskap och innovation 
Länsstyrelsen anordnar kompetensutveckling, demonstrationer och rådgivningar inom många olika områden 
och inriktningar. Länsstyrelsen har i möjligaste mån ställt om för att genomföra aktiviteter trots restriktioner 
och prioriteringar i länsstyrelsens verksamhet till följd av covid-19. 

Länsstyrelsen finansierar en demonstrationsodling av perenner för livsmedelsproduktion genom 
landsbygdsprogrammet sedan 2018. Under 2020 genomfördes fyra fältdagar med inbjudna experter för 
lantbrukare i utbildningssyfte. 

Länsstyrelsen har arrangerat ett webbseminarium med temat Levande landskap med alternativa 
produktionssystem där 198 personer deltog. Webbseminariet kopplade till uthållig livsmedelsproduktion, 
betydelsen av perenna växter för att bevara den biologiska mångfalden, hushållning av vattenresurser och 
växtnäring, samt åtgärder som kopplas till klimatanpassningsåtgärder och energieffektivitet. 

Inom den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län arrangerar länsstyrelsen aktiviteter för att bidra till en 
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i länet. Även många av dessa aktiviteter har fått ställas 
in eller planeras om till digitala aktiviteter. Bland annat producerade länsstyrelsen en webbseminarieserie om 
företagande och kreativa lösningar. Tema för webbseminarieseriens tre träffar var Kooperativ som start-up, 
Att lösa utmaningar tillsammans samt REKO och andelsjordbruk.  

Länsstyrelsen har, i samarbete med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Mälardalen, arrangerat en 
affärsutvecklingskurs och en inspirationsträff om konsumentkommunikation för producenter i länet inom Ät 
Uppsala län. 

Länsstyrelsen har tagit fram en digital vägledning, Jordbruksmark i prövning och planering, vilket går i linje 
med Ät Uppsala län och temat samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion. Syftet med 
vägledningen är att redogöra för gällande lagstiftning och gällande praxis och att den ska användas i 
översiktsplaneringen, detaljplanering eller vid förhandsbesked och bygglov. 



LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2020 

81 
 

 

Resultat och effekter 
Länsstyrelsen har under året arbetat med den nationella livsmedelsstrategin på flera nivåer. Allt från arbetet 
med den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län till kompetensutvecklingsaktiviteter, prioritering av 
handläggningsresurser till utbetalning, handläggning av jordbrukarstöd och ett övergripande arbete med 
handläggningstider och kommunikation. Länsstyrelsen arbetar aktivt med att korta sina handläggningstider 
och att kommunicera effektivt och tydligt med sina sökande.  

När den nationella livsmedelsstrategin antogs fanns redan livsmedelsrelaterade mål framtagna för Uppsala 
län i den regionala utvecklingsstrategin. För att nå dessa mål finns den regionala handlingsplanen vars 
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. Ät Uppsala län med dess styrgrupp har fortsatt att utveckla länets 
tvärsektoriella arbete för att främja en konkurrskraftig livsmedelproduktion i länet.  

En sammanhållen landsbygdspolitik 
Av länets åtta kommuner är Uppsala kommun störst till invånarantal och yta och även Sveriges största 
landsbygdskommun. Landsbygdsfrågor är därför ständigt aktuella för länets kommuner och därmed även för 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen är huvudman för partnerskapet för landsbygdsutveckling som är ett forum för 
landsbygdsfrågor där samverkan möjliggörs mellan regionen, kommunerna och landsbygdsaktörer i länet. 
Länsstyrelsen vill med detta forum aktivt lyfta landsbygdernas behov och förutsättningar i aktuella 
samhällsfrågor. Ett kansli, där även Region Uppsala ingår, samordnar insatser som berör landsbygderna på 
ett strukturellt sätt utifrån aktuella uppdrag och regionala styrdokument. 

Länsstyrelsen bedriver förenklingsarbete och åtgärder som bidrar till att nya företag startas samt underlättar 
för företag att följa gällande regelverk. Fokus ligger bland annat på att förkorta handläggningstider och att 
digitalisera ansökningsprocesser som kan bidra och underlätta till att bedriva verksamhet även på 
landsbygden. För att främja en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i länet, har åtgärder och 
aktiviteter genomförts i genomförandet av handlingsplanen Ät Uppsala län. Inom projekt kopplat till 
handlingsplanen genomför länsstyrelsen externa aktiviteter tillsammans med samarbetsparter riktade till hela 
livsmedelssystemets aktörer, från primärproducent och förädlare till konsument. Som en del av 
livsmedelsstrategins genomförande ingår länsstyrelsen även i ett samarbetsprojekt, tillsammans med 
närliggande länsstyrelser, för att utveckla arbetet med regler och villkor på regional nivå.  

Länsstyrelsen hanterar ansökningar om jordbrukarstöd inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt 
förvärvstillstånd som syftar till att gynna företagande, sysselsättning och boende på landsbygderna i länet. 
Arbetet syftar även till att ge konsumenterna säker tillgång till livsmedel till rimliga priser samt att se till att 
EU:s lantbrukare kan försörja sig på arbete inom lantbruket. Landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet ger stöd till projekt, företag och miljöinvesteringar. Stöden riktar sig till företagare och 
organisationer som verkar på landsbygden. Vissa stöd riktar sig specifikt till jordbrukare, trädgårdsodlare 
eller fiskeföretag för att öka konkurrenskraften i produktionen medan andra är inriktade mot investeringar 
inom förädling, för att skapa nya jobb eller för att minska miljö- och klimatpåverkan och gynna biologisk 
mångfald. Det finns stöd som riktar sig specifikt till unga företagare. Stödprocenten varierar mellan 40 och 
100 procent beroende på åtgärd. Maximalt stöd per stödsökande i Uppsala län i företagsstöden är 1,2 
miljoner kronor. Länsstyrelsen är ansvarig för projekt inom kompetensutveckling där flera sammanfaller väl 
med länsstyrelsens utpekade områden – affärsutveckling, marknadsföring, marknadsförståelse, 
arbetsgivarkompetens, företagsledning, diversifiering, innovation och produktutveckling.  

Länsstyrelsen har ett samverkansavtal med Region Uppsala inom området bredband för att aktivt följa 
bredbandsutbyggnaden i länet och bidra till att nå målet om ett snabbt och kapacitetsstarkt bredband på 
landsbygderna. Länsstyrelsen har skapat förutsättningar för en effektiv och samlad hantering av ärenden som 
rör bredbandsutbyggnad genom att samordna det interna arbetet i funktionsgruppen för bredband, vilket 
bland annat har resulterat i ett planeringsunderlag i webb-GIS på länsstyrelsens webbplats som kan användas 
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för projektering av ledningsdragningar. Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i 
länet och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser. 

I landsbygdsprogrammet sker hela ansökningsförfarandet digitalt vilket förenklar för länets företagare 
oavsett bostadsort. Partnerskapet för landsbygdsutveckling i Uppsala län har aktivt tagit del av arbetet med 
det nya gemensamma landsbygdsprogrammet och övriga fonder inom de europeiska strukturfonderna. 
Länsstyrelsen har via landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet bidragit till utveckling av 
länets lantbruk och landsbygder genom att bland annat medverka till att länets totalt tilldelade stödmedel 
inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 är beslutade. En viktig del i genomförandet är länsstyrelsens 
kommunikation, internt och externt, som bidrar till levande och hållbara landsbygder i länet genom att 
använda kommunikation som är relevant, målgruppsanpassad och behovsstyrd. Handläggningen av 
utbetalningar är prioriterad på länsstyrelsen. Ärendebalansen för utbetalningarna har sjunkit under 2020 trots 
att antalet inkomna ansökningar har varit stort.  

Livsmedelsstrategins mål och intention har genomsyrat flera av länsstyrelsens verksamheter under året och 
bidragit att stärka livsmedelsproduktion i länet. Länsstyrelsen har ökat kompetensen hos verksamma i länets 
landsbygder om hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling, genom att rikta insatser till 
kompetensutveckling och rådgivning inom miljö- och klimatområdet samt för ökad lönsamhet som på sikt 
kan bidra till fler jobb på landsbygden. Länsstyrelsen ingår i ett länsöverskridande projekt för 
kompetensutveckling inom kommersiell service där Länsstyrelsen i Dalarnas län är projektledare. Projektet 
har gett rådgivning till handlare och butiksägare på landsbygden vilket i sin tur bidrar till att underlätta för att 
leva och verka i, samt besöka, länets landsbygder.  

Länsstyrelsen har skapat förutsättningar för livskraftiga fiskbestånd som gynnar allmänhetens tillgång till 
fiske, liksom en fiskerinäring som levererar hållbara råvaror av hög kvalitet, skapar nya arbetstillfällen i 
glesbygd samt bidrar till länets attraktionskraft och främjar utveckling av näringar baserade på fiske och 
turism. 

Fiske och ersättning för skada på fisk och fiskeredskap 
Under året har länsstyrelsen bedrivit flera projekt som syftar till att skapa förutsättningar för livskraftiga 
fiskbestånd som gynnar allmänhetens tillgång till fiske, liksom en fiskerinäring som levererar hållbara 
råvaror av hög kvalitet, skapar nya arbetstillfällen i glesbygd samt bidrar till länets attraktionskraft och 
främjar utveckling av näringar baserade på fiske och turism.  

Länsstyrelsen har fortsatt varit drivande för att genomföra fiskfrämjande åtgärder i vattendrag, sjöar och 
längs kusten. I samarbete med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har länsstyrelsen sökt och erhållit 
särskilda åtgärdsmedel från Havs- och vattenmyndigheten. Projektet heter Abborre 2.0 och har som 
huvudsyfte att öka rekryteringen av abborre till kusten genom att tillgängliggöra och återskapa sjömiljöer. 
Ett viktigt syfte är också 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 i Stockholms län och 
är finansierat av Havs- och vattenmyndigheten genom särskilda åtgärdsmedel. 

Via havs- och vattenmiljöanslaget har länsstyrelsen också finansierat ett pågående projekt vid namn Många 
bäckar små. Projektet gjorde 2018 en kartering av kustmynnande vattendrag. Under 2019 togs åtgärdsförslag 
fram och flera av dessa genomfördes under 2020. Syftet är att öka beståndet av havsöring i Uppsala län.  

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 tagit fram ett underlag för en förenklad fiskeförvaltningsplan som nu är 
under beredning i fiskevårdsområdesföreningarna. Huvudsyftet är att visa kraftbolagen och myndigheter att 
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en framförhållning finns för att förvalta resursen när havsvandrande fiskar återkommer till älven med bäring 
på den nationella prövningsplanen för vatten. 

Länsstyrelsen har under året beslutat 105 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. Under året har länsstyrelsen finansierat informationsmaterial om fisk och 
fiske. Länsstyrelsen har medverkat till regeländringar och genomförande av fisketillsynen i Mälaren samt 
längs kusten. Under året har länsstyrelsen initierat och varit drivande i flera fiskevårdsprojekt och betalat ut 
1 300 000 kronor i fiskevårdsbidrag från havs- och vattenmiljöanslaget. 

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. 
Storleken på ersättningen varierade mellan 14 400 och 96 600 kronor och baserades på värdet av 
yrkesfiskarnas bruttoinfiskning.  

Länsstyrelsen har bidragit till ett nystartat kustfiskeråd i södra Bottenhavet med namnet regional 
fiskförvaltningsgrupp. Rådet samlar politiker, tjänstemän från kommuner, länsstyrelser, företag samt andra 
intresseorganisationer och är en bred regional samverkansgrupp med syftet att hitta gemensamma nämnare 
hos alla intressenter som vill stärka fiskefrågor i området.  

Under 2020 har länsstyrelsen deltagit i en expertgrupp knuten till Östersjöcentrums rapport Våtmarker som 
fiskevårdsåtgärd vid kusten. Syftet med rapporten var att fastställa kunskapsläget om fiskvåtmarkernas 
effekter på miljön längs Östersjökusten, baserat på en sammanställning av befintligt material. Underlaget ska 
bidra till Miljömålsberedningens arbete med att föreslå en strategi för ett förstärkt åtgärdsarbete för 
bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser.  

Resultatbedömning 
Jordbrukarstöd 
Utvecklingsbehov: Under 2020 har ärendebalanserna för jordbrukarstöden minskat. Fokusering och 
prioritering av handläggningen har medfört att länsstyrelsen fattat beslut om betydande summor av 
kvarvarande stödbelopp från tidigare år. I enlighet med SUSS-planen har flertalet stödsökande fått en 
delutbetalning på 85 procent av ansökt stödbelopp inom miljöersättningarna, kompensationsstödet och 
ersättningarna för ekologisk produktion och det stora flertalet har fått årets direktstöd. Dessa medel är viktiga 
för lönsamheten hos länets lantbrukare och många gånger en förutsättning för företagsutveckling och stärkt 
konkurrenskraft. 

Det behövs fortsatt kraftsamling för att minska ärendebalanserna inom jordbrukarstöden avseende 
kvarvarande ärenden från tidigare år och därför bedöms området ha utvecklingsbehov. 

Landsbygdsstöd och fiskestöd 
Gott: Inom landsbygdsprogrammet har utfallet för handläggning av ansökan om utbetalningar och ansökan 
om stöd förbättrats. Ärendebalanserna, både för ansökan om stöd och utbetalning, har minskat under året och 
resultatet får anses vara bra. 

Den sammanfattade bedömning när det gäller området fiskestöd är att samtliga verksamhetsmål är uppfyllda 
och resultatet får anses vara utmärkt. 

Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet 
Gott: Länsstyrelsen har anpassat kompetensutveckling och rådgivning till pandemin genom förändrade 
arbetssätt hos rådgivare och projektledare, och därmed kunnat genomföra många, om inte alla, planerade 
aktiviteter. Resultatet på området bedöms vara gott. 

Arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2021–2027 
Gott: Länsstyrelserna har varit aktiva i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2021–2027 och 
bidragit med kompetens och resurser i utvecklingsarbetet. Resultatet på området bedöms vara gott. 



LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2020 

84 
 

 

Livsmedelsstrategin 
Gott: Länsstyrelsen har under året arbetat med den nationella livsmedelsstrategin på flera nivåer. Allt från 
arbetet med den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län till kompetensutvecklingsaktiviteter, prioritering 
av handläggningsresurser till utbetalning, handläggning av jordbrukarstöd och ett övergripande arbete med 
handläggningstider och kommunikation. 

Genom arbetet som utförs inom Ät Uppsala län närmar vi oss uppsatta mål samt inspirerar andra aktörer att 
ta initiativ inom livsmedelsstrategins utpekade områden. Resultatet inom detta område är gott.  

En sammanhållen landsbygdspolitik 
Gott: Länsstyrelsen har lyft landsbygdernas behov och samordnat de insatser som rör landsbygderna, genom 
bland annat kommunikation och samverkan med Region Uppsala, Leader-områden, partnerskapet för 
landsbygdsutveckling, organisationer, föreningar och andra myndigheter. Detta har fortgått, trots pandemin, 
om än i andra former än tidigare och resultatet får anses vara gott. 

Fiske och ersättning för skada på fisk och fiskeredskap 
Gott: Den sammanfattade bedömning när det gäller området fiske och ersättning för skada på fiskeredskap 
är att samtliga verksamhetsmål är uppfyllda och resultatet får anses vara gott. 

Sammanfattande bedömning 
Gott: Den sammanfattade bedömning när det gäller området areella näringar är ett gott resultat även om det 
inom vissa delar finns utvecklingsbehov. Det område som innebär störst utmaningar är handläggningen av 
jordbrukarstöden där det fortfarande finns balanser från tidigare år att hantera. 

Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m. (70, 80–85) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt:  

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3 § p. 12–14 • 1A13–1A14 
• 3B17 

 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens mål och uppdrag 
Redovisningen i avsnittet omfattar verksamheterna:  
• • Folkhälsa (70)  
• • Jämställdhet (80)  
• • Mänskliga rättigheter (82), och  
• • Integration (85) 

Länsstyrelsens arbete utgår från den nationella politikens inriktning, nationella mål och strategier samt 
internationella konventioner och andra internationella överenskommelser. Länsstyrelsens huvudsakliga 
uppgift är att förankra den nationella politiken i ett regionalt och lokalt sammanhang. Utgångspunkter i 
arbetet framgår kortfattat i nedanstående punkter:  
• Folkhälsoarbetet utgår till stor del från de övergripande nationella folkhälsomålen som syftar till en mer 

jämlik hälsa. 
• Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 

och sina egna liv vilket konkretiseras i sex delmål.  
• Verksamheten avseende mänskliga rättigheter utgår i grunden från den internationella rätten som bland 

annat framgår av Förenta nationernas konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt 
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Målet för den nationella MR-politiken 
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är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. 
• Målen för integrationspolitiken är att lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund. För länsstyrelsen innebär det att verka för beredskap och kapacitet 
att ta emot nyanlända i länet. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Länsstyrelsens huvudsakliga arbete inom området innebär att stödja länets aktörer för en stärkt samverkan 
och ett utökat samarbete. Arbetet utgörs även av kunskapshöjande verksamheter och informationsinsatser. 
Till exempel görs insatser för att ta fram och sprida metodstöd samt informations- och kunskapsmaterial för 
olika målgrupper. Länsstyrelsen erbjuder även forum där relevanta aktörer kan ta del av goda exempel och 
erfarenhetsutbyte. Länsstyrelsen beslutar också om statsbidrag och utvecklingsmedel till länets kommuner 
och civilsamhällesaktörer inom verksamhetsområdena integration och personligt ombud.   

Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Folkhälsa, Jämställdhet, integration m.m. (70, 80–85) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 3,0 2,0 2,6 
Årsarbetskrafter kvinnor 7,2 8,2 7,0 
Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 178 177 158 
Antal beslutade ärenden 171 167 151 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 8 6 5 
Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 11 958 14 373 12 060 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 3 646 4 533 3 732 
varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH 0 0 0 
varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl. OH 4 987 6 248 5 019 
varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. OH 0 0 0 

varav OH 3 325 3 593 3 309 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen 4 697 3 828 3 173 

Verksamhetskostnaderna inom de berörda områdena har minskat jämfört med 2019 och återgått till en nivå 
motsvarande år 2018. De minskade kostnaderna beror framför allt på att fysiska sammankomster inte har 
kunnat genomföras som planerat med anledning av pandemin. En stor del av verksamheten har ställts om till 
digitalt format och en del evenemang har fått ställas in. Det har inneburit minskade kostnader för såväl 
lokaler och förplägnad som för föredragshållare och utbildare. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande 

        

Antal kommuner, myndigheter och andra 
aktörer som tagit del länsstyrelsens 
främjande insatser för 
jämställdhetsintegrering  

Anmälningslistor, 
samt 
minnesanteckningar 

8 kommuner 
8 myndigheter 
Region Uppsala 
16 organisationer 
från civilsamhället 

8 kommuner  
6 myndigheter 
Region Uppsala 
13 organisationer 
från civilsamhället 

7 kommuner  
2 myndigheter 
Region Uppsala 
4 organisationer från 
civilsamhället  

Andel av länets kommuner som deltagit i 
minst två kunskapsspridande event om 
forskning och konventionsefterlevnad 1 

 
 

  
 

1) Länsstyrelsen har genomfört minst två kunskapsspridande evenemang om forskning och konventionsefterlevnad under både 2019 och 
2020. Däremot är det inte möjligt att verifiera andel deltagande kommuner på minst två av dessa. Anledningen är att det saknas deltagarlista 
för ett evenemang under 2019 och att ett evenemang under 2020 livesändes digitalt till följd av pandemin. Plattformen där detta sändes 
erbjuder inte möjlighet att föra lista över deltagare. Eftersom intresset för båda evenemangen har varit stort så kan man emellertid förutsätta 
att alla, eller åtminstone en majoritet, av länets kommuner har deltagit. Under 2018 planerades en regional konferens om mänskliga 
rättigheter. Den kom emellertid att ställas in varför ingen andel anges för detta år heller. 
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Prestationer och effekter 
Folkhälsa 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete inom området folkhälsa utgjorts av det 
brottförebyggande uppdraget samt av det ANDT-samordnande uppdraget, vilka redovisas i särskild ordning 
till Brottsförebyggande rådet respektive till Folkhälsomyndigheten. 

Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar i nära samverkan med länets kommuner och Region Uppsala samt andra 
regionala och lokala aktörer, bland annat kopplat till samverkansstrukturen inom Råd för social hållbarhet i 
Uppsala län. Jämlikhet i hälsa är en central fråga i denna flernivåsamverkan. Inom ramen för rådets arbete 
har två prioriterade samverkansområden inom social hållbarhet tagits fram. Flera särskilda insatsområden 
och konkreta aktiviteter har kopplats till dessa och de inkluderar ett arbete för att uppnå en jämlik hälsa. Den 
ena av rådets två prioriteringar är hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden. 
Goda livsvillkor bidrar till hälsa och trygghet men förutsättningarna är ojämnt fördelade. Samhället behöver 
därför lägga särskilt fokus på att kompensera för ojämlikheter mellan människor. Många utsatta grupper bor 
i områden som även geografiskt är socioekonomiskt utsatta. Det länsgemensamma arbetet inom Råd för 
social hållbarhet, där såväl kommun och region som statliga myndigheter deltar aktivt, har haft en mycket 
positiv effekt på samordningen av gemensamma insatser och därigenom bidragit till en ökad samverkan 
kring länets folkhälsoarbete. 

En stor del av arbetet inom folkhälsa har också genomförts inom ramen för Uppsala läns regionala ANDT-
strategi och åtgärdsprogram, som gäller för åren 2017–2021. I Uppsala län bedrivs ett samordnat arbete för 
ökad kunskap, samverkan och aktiviteter inom det preventiva arbetet mot missbruk. Länsstyrelsens stöd 
utgörs av seminarier, konferenser, workshops, processtöd och kampanjer i samverkan med relevanta aktörer. 
I den regionala strategin finns ett särskilt länsmål för att uppnå ett jämlikt och jämställt ANDT-arbete. Dessa 
perspektiv har lyfts systematiskt vid en majoritet av de länsövergripande insatser som länsstyrelsen har 
bjudit in till. 

Inom ramen för såväl det brottsförebyggande som det ANDT-samordnande uppdraget har länsstyrelsen 
erbjudit kommunerna ett anpassat stöd utifrån lokala förutsättningar och behov. Två av länets kommuner har 
fått extra stöd i att delge beslutsfattare hur de kan utveckla ett hållbart arbete med utgångspunkt i 
kunskapsbaserade underlag. Länsstyrelsen har erbjudit processtöd, kollegial handledning och forum för 
samverkan. Ytterligare två kommuner har fått särskilt stöd i att genomföra fördjupade lägesbilder med 
orsaksanalyser. Arbetet med att stärka lokala lägesbilder och genomföra kartläggning för ett hållbart 
folkhälsoarbete sker som en särskild insats inom ramen för rådets för social hållbarhet prioritering om hälsa, 
trygghet och goda livsvillkor.  

Under hösten 2020 bjöd länsstyrelsen tillsammans med Institutet för bostadsforskning in till tre 
morgonseminarier om stadsplaneringens roll för ökad trygghet. Vid ett av dessa tillfällen medverkade även 
Tryggare Sverige med föredrag om trygghet, brottsförebyggande insatser och stadsplanering. Syfte med 
dessa träffar var att ge ökad kunskap och att motivera till ytterligare samverkan inom och mellan kommuner 
samt att lyfta in forskningsperspektivet. 

Då frågan om ojämlik hälsa uppmärksammats i flera regionala samverkansforum har länsstyrelsen 
tillsammans med Region Uppsala tagit fram en fördjupad lägesbild av social utsatthet i spåren av covid-19. 
Länsstyrelsen och Region Uppsala bjöd även in till en större workshop med flera myndigheter och 
civilsamhällesaktörer för att få in flera olika perspektiv. Vid detta tillfälle fick deltagarna också information 
om utmaningar inom psykisk hälsa kopplat till pandemin. Den framtagna lägesbilden har sedan återkopplats 
till och använts i länsstyrelsens krissamverkansstab och även lyfts fram inom Råd för social hållbarhet. 
Syftet har varit att synliggöra olikheter mellan samhällsgrupper, att peka på möjligheter och att säkerställa att 
rätt insatser erbjuds efter behov. 

Jämställdhet  
Länsstyrelsen har under året arbetet med implementering av länsstrategier för jämställdhetsintegrering 
S2016/07873/JÄM samt regleringsbrevsuppdrag 1.13. Länsstyrelsens arbete med genomförandet av den 
externa länsstrategin, Jämställt Uppsala län, har ambition att bidra till att påskynda arbetet för jämställdhet 
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och samtidigt ta hänsyn till regionala förutsättningar och behov. En väsentlig del av länsstyrelsens arbete 
inom jämställdhetsområdet har utgjorts av regleringsbrevsuppdraget S2017/07420/JÄM och 
A2019/01278/JÄM, vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet. 

Under året har fokus legat på informationsspridning och kunskapshöjande insatser samt att arbeta 
våldförebyggande i skolan med fokus på skadliga och begränsande normer för maskulinitet. Det senare har 
varit särskilt riktat till skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Pandemin har kommit att påverka 
utformningen av länsstyrelsens stöd inom jämställdhetsintegrering på så vis att flera insatser har behövt 
ställas in eller ställas om till digitalt format. 

Informations och kunskapsfrämjande insatser 
Länsstyrelsen har under 2020 haft stort fokus på kunskapshöjande insatser och informationsspridning. Under 
året har information spridits via nyhetsbrev samt det nystartade Facebook-kontot Jämställt Uppsala län. 
Detta har lett till att nya målgrupper har fått information om jämställdhet och jämställdhetsintegrering som 
metod för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 

Utöver informationsspridning har ett flertal kunskapshöjande insatser genomförts. Två av dessa ägde rum i 
början av året och kunde därför ske fysiskt. Den ena hade fokus på att skapa förutsättningar för 
beslutsfattare, på politisk nivå och myndighetsnivå, att arbeta strategiskt för att främja utomeuropeiskt födda 
kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Den andra hade fokus på att stödja arbetsgivare i deras arbete för att 
främja jämställdhet och jämlikhet.  

Våldsförebyggande arbete i skolan 
Som en del av arbetet under Råd för social hållbarhet har ett våldsförebyggande arbete i skolan, med fokus 
på skadliga och begränsande normer för maskulinitet, tagits fram som en särskild insats. För att effektivt 
kunna arbeta med så komplexa samhällsutmaningar krävs en stark koppling mellan relevanta uppdrag. Under 
året har därför ett nära samarbete pågått inom länsstyrelsens uppdrag för jämställdhetsintegrering, 
brottsförebyggande uppdrag och uppdraget att förebygga mäns våld mot kvinnor. Arbetet utgår från 
jämställdhetsmyndighetens återutgivna bok Inget att vänta på och har fokuserat på erfarenhetsutbyte och 
kunskapshöjande insatser.  

Andra prestationer och resultat  
Tillgången till ny könsuppdelad statistik på regional och lokal nivå har varit begränsad då SCB bedriver ett 
utvecklingsarbete för att tillgängliggöra statistik. Under 2020 har det inte varit möjligt att köpa ut eller ta del 
av den regionala statistiken i samma utsträckning som tidigare. Det har påverkat arbetet med de analyser och 
fakta som behövs för genusanalyser kopplade till covid-19. 

Länsstyrelsen har under 2020 fortsatt att stödja barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och 
familjecentraler i deras arbete med att vidareutveckla stödet till föräldrar för ett jämställt föräldraskap. 

Under 2020 har länsstyrelserna gemensamt utsett en nationell samordnare inom jämställdhet för att 
kvalitetssäkra och samordna arbetet. Länsstyrelsen i Uppsala län har deltagit i den nationella 
samordningsgruppen som ett stöd till samordnaren. Det har även inneburit deltagande i nationella 
referensgrupper för Jämställdhetsmyndigheten angående exempelvis jämställdhetsbudgetering. 

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

Mänskliga rättigheter 
I april 2021 hålls MR-dagarna i Uppsala med temat Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?. 
Länsstyrelsen har medverkat i planeringen, genom den arbetsgrupp som har initierats för ändamålet, och där 
bidragit till att det regionala perspektivet har fått ett ökat genomslag. Medverkan i arbetsgruppen har även 
resulterat i ett givande erfarenhets- och kunskapsutbyte samt en ökad samverkan mellan länsstyrelsen och 
övriga involverade aktörer. Länsstyrelsen har också planerat två egna seminarier som ska genomföras vid 
MR-dagarna. Att MR-dagarna hålls i Uppsala bidrar förhoppningsvis till ett ökat intresse och en bredare 
kunskap om mänskliga rättigheter i länet. 
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Under året har länsstyrelsen särskilt fokuserat på kunskapshöjande insatser och informationsspridning. 
Information om mänskliga rättigheter har bland annat spridits genom Facebook-kontot Jämställt Uppsala län 
och genom ett nystartat nyhetsbrev för social hållbarhet. På så vis har länsstyrelsen haft möjlighet att nå nya 
målgrupper trots informationsutmaningar under pandemin. 

I mars månad genomförde länsstyrelsen en konferens om jämställda och jämlika arbetsgivare. Syftet med 
konferensen var att bidra till att stödja arbetsgivare i Uppsala län med att integrera jämställdhet och 
jämlikhet utifrån rollen som arbetsgivare. Konferensen riktade sig framför allt till personer inom 
kompetensförsörjning, rekrytering och HR/personalfrågor. Teman som behandlades var aktiva åtgärder, 
arbetsgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer och diskriminering i arbetslivet kopplat till hudfärg.  

I juni genomförde länsstyrelsen, i bred samverkan med en rad andra aktörer, ett panelsamtal om mänskliga 
rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider. Övriga aktörer var Uppsala universitet, 
Uppsala kommun, Region Uppsala samt samordningsfunktionen för det civila samhället i Uppsala och den 
Lokala Överenskommelsen (LÖK). Det övergripande syftet var att uppmärksamma vikten av att främja, 
förankra och försvara demokratin i Sverige. Denna kunskapshöjande insats kunde nå ut brett tack vare att 
den sändes digitalt. 

Nationella minoriteter 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete inom nationella minoriteter utgjorts av 
regleringsbrevsuppdrag 3.25, vilket redovisas i särskild ordning till Länsstyrelsen i Stockholms län och 
Sametinget. Sammanfattningsvis kan nämnas att Länsstyrelsen i Uppsala län har upprätthållit en god intern 
beredskap för att tillgodose den lagstadgade rätten för enskilda att kontakta myndigheten på de 
minoritetsspråk vars förvaltningsområde sammanfaller med Uppsala län.  

Länsstyrelsen har bidragit till att informera om de nationella minoriteternas lagstadgade rättigheter, och det 
allmännas ansvar, på länsstyrelsens webbplats samt i nyhetsbrev för kunskapshöjning om nationella 
minoriteter. 

Under 2020 har Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun, Boverket och Länsstyrelsen i Stockholms län 
arbetat aktivt med att planera ett gemensamt seminarium om diskriminering av romer på bostadsmarknaden 
inför MR-dagarna. Syftet är att synliggöra och sprida kunskap om den problematik som råder.  

Länsstyrelsen har vidare sammankallat ett regionalt samverkansmöte vid vilket majoriteten av länets 
minoritetssamordnare deltog. Vid mötet deltog även Länsstyrelsen i Stockholms län, som presenterade sin 
senaste uppföljningsrapport och berättade om vad som är på gång nationellt inom området. Deltagarna 
diskuterade bland annat hållbara strukturer för regional samverkan i syfte att stärka minoritetspolitikens 
genomslag i länet. Som ett resultat av detta har också samtal om att etablera ett strukturerat länsnätverk 
inletts. I september bjöd landshövdingen in länets nationella minoritetsorganisationer till Uppsala slott för att 
bland annat diskutera strukturen för kommande samråd. 

Funktionshinderspolitiken 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete med funktionshinderspolitiken utgjorts av 
regleringsbrevsuppdrag 3.53, vilket redovisas i särskild ordning till Socialdepartementet. I övrigt har 
länsstyrelsen också verkat för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning genom 
den kunskapshöjande nationella konferensen, som anordnades gemensamt av länsstyrelserna och 
Myndigheten för delaktighet för att uppmärksamma den internationella funktionshinderdagen. Vid 
konferensen utforskades fem spår för delaktighet och jämlikhet. Ett av dessa handlade om arbetsmarknad 
och funktionshinderpolitik till vilket Länsstyrelsen i Uppsala län och Länsstyrelsen i Stockholms län 
gemensamt bidrog. Deltagarna erbjöds ny kunskap, goda exempel och konkreta arbetssätt. 

Personligt ombud 
Länsstyrelsens har 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 
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samverkansmötena har kommunernas verksamhetsansvariga deltagit. Länsstyrelsen har också, i samverkan 
med länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands och Värmlands län arrangerat en kompetenshöjande insats 
för länens personliga ombud. Teman som behandlades var bland annat pandemin och psykisk hälsa/ohälsa 
samt mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen redovisar i övrigt verksamheten i särskild ordning till 
Socialstyrelsen.  

Föräldraskapsstöd 
Länsstyrelsen har bidragit till att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak 
universellt föräldraskapsstöd, där särskilt fokus har legat på ett jämlikt och jämställt föräldraskapsstöd vid 
familjecentralerna. I samverkan med Region Uppsalas familjecentraler och den centrala mödra- och 
barnhälsovården har en handlingsplan tagits fram. Länsstyrelsen har i övrigt bidragit med metod- och 
processtöd. Barnets rättigheter inom föräldraskapsstöd har särskilt uppmärksammats vid olika 
kunskapshöjande forum. Vidare har länsstyrelsen publicerat en särskild kunskapssida på länsstyrelsens 
webbplats, till stöd i arbete med att stötta och upptäcka föräldrar och barn som lever i familjer med missbruk 
och beroende. Den innehåller filmade föreläsningar, diskussionsfrågor, länkar till metoder och 
inspirationsexempel på hur idéburen sektor arbetar med frågan. I övrigt redovisas länsstyrelsens 
föräldraskapsstödjande uppdrag i särskild ordning till Socialdepartementet enligt anvisningar i uppdrag 
Fi2018/03219/SFÖ m.fl. 

Sammantaget bidrag till svensk konventionsefterlevnad  
Länsstyrelsen har under 2020 genomfört en rad insatser med bäring på Sveriges rättsliga åtaganden om 
mänskliga rättigheter. En sammanfattning av aktuella MR-samband redovisas nedan:  
• 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 rasdiskriminering (CERD), i 
synnerhet artikel 5.iii (diskriminering på bostadsmarknaden). CERD- och ESK-kommittéerna har i sina 
respektive granskningar av Sverige lyft behovet av riktade åtgärder mot diskriminering och 
bostadssegregation, vilket belysts inom ramen för insatserna. 

• Skyddet mot diskriminering (se återrapportering av länsstyrelseinstruktion 5 § 1 och 5 § 5) – 
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 FN:s kommitté för barnets rättigheter (CRC-kommittén) om 
Sveriges bristande åtgärder vad gäller att säkerställa att familjer inte tvångsförflyttas 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, framför allt 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. 
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• 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 
(minoritetsrättigheter 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 av ökad lokal/regional implementering av den svenska 
minoritetslagstiftningen beaktats.  

• Rättigheter för utsatta EU/EES-medborgare (se regleringsbrevsuppdrag 3B15 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. 

Integration  
Under året har länsstyrelsens arbete inom integration utgjorts av regleringsbrevsuppdragen 3B16–3B24, 
vilka redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet. Nedan beskrivs endast kortfattat arbetet 
gällande anvisning av nyanlända och ensamkommande barn, i enlighet med regleringsbrevets uppdrag 3B17, 
samt det under år 2020 tillkommande uppdraget att lämna yttrande på kommunernas områdesbegränsningar 
för bosättning av asylsökande. 

Beslut om kommuntal avseende nyanlända och ensamkommande barn 
Länsstyrelsen har en väl upparbetad process för fördelning och beslut om kommuntal för såväl nyanlända 
som för ensamkommande barn och unga, där arbetssättet möjliggör för kommuner att lämna synpunkter på 
länsstyrelsens förslag om fördelning. Länsstyrelsen utgår från Migrationsverkets fördelningsmodell och 
skickar ut förslaget till kommunerna för synpunkter. Därefter lämnas utrymme för dialog på regionala 
nätverksträffar. Länsstyrelsen informerar även om att det finns möjlighet till omfördelning om två 
kommuner vill ha ett minskat respektive ökat kommuntal utifrån förslaget. Migrationsverkets 
beräkningsmodell omfattar samtliga variabler som länsstyrelsen ska beakta enligt förordning. Av den 
anledningen har modellen bedömts vara den bäst lämpade att använda även i Uppsala län. Tre kommuner 
anmälde önskemål om minskade kommuntal för 2021 gällande nyanlända. Då ingen kommun önskade ett 
högre kommuntal så gjordes emellertid inga omfördelningar i länet. De kommuner som vill se ett minskat 
mottagande hänvisar framför allt till bristen på bostäder för målgruppen, vilket är en utmaning för flertalet av 
länets kommuner. Mottagandet av ensamkommande barn och unga är för närvarande lågt i Uppsala län och 
ingen kommun anmälde önskemål om omfördelning i denna grupp. 

Yttrande gällande områdesbegränsning för bosättning av asylsökande 
Förändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. trädde i kraft under året och som en 
följd av detta har länsstyrelsen yttrat sig två gånger kring Uppsala kommuns förslag om 
områdesbegränsningar för bosättning av asylsökande. Det första yttrandet gjordes i april 2020 och föregicks 
av en dialog mellan kommunen och länsstyrelsen. Länsstyrelsen hade endast några mindre synpunkter som 
omfattade vissa utvalda delområden, vilka inte bedömdes ha socioekonomiska utmaningar av den grad som 
kan ligga till grund för områdesbegränsning. I augusti trädde förordningsförändringar i kraft, som gjorde att 
kommunens områdesbegränsning inte får avse en sådan del av kommunen som omfattas av en invändning 
från länsstyrelsen. Förändringarna innebar också att kommunen behövde lämna in ett nytt underlag till 
länsstyrelsen och däri förtydliga de variabler som skulle ligga till grund för bedömningen. I det andra 
yttrandet, i september 2020, hade länsstyrelsen inga synpunkter på de utvalda områdena utan bedömde att 
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förslaget var väl genomarbetat och att områdesbegränsningarna följde kraven i förordningen. Tiden mellan 
förordningsförändring och den tidpunkt då länsstyrelsen skulle inkomma med nytt yttrande var mycket kort. 
Arbetet underlättades emellertid av ett väl genomfört förarbete under våren 2020 och av en god 
kommunikation mellan kommun och länsstyrelse.  

Resultatbedömning 
Gott: Länsstyrelsens samlade bedömning av arbetet inom folkhälsa, jämställdhet, integration med mera är 
att årets verksamhet har genomförts med ett gott resultat och att det bedrivs i enlighet med regeringens mål 
och inriktning.  

Råd för social hållbarhet i Uppsala län erbjuder en väl fungerande flernivåsamverkan mellan statliga 
myndigheter, kommuner och regionorganisation. Jämställdhet och jämlikhet i hälsa är prioriterade områden i 
denna strategiska samverkan, vilket har varit en viktig framgångsfaktor för att nå ett hållbart arbete på 
regional nivå. Länsstyrelsen har lyft fram vikten av ett systematiskt och hållbart lokalt ANDT- och 
brottsförebyggande arbete, samtidigt som etablerad kunskap och goda exempel har spridits. Som ett resultat 
av detta har flera kommuner påbörjat konkreta insatser för att stärka sitt lokala lägesbildsarbete. Länets 
familjecentraler har önskat stärka sitt arbete med det jämställda och jämlika föräldraskapsstödet, varför en 
särskild handlingsplan har tagits fram för detta. Vid länsstyrelsens kompetenshöjande satsningar, och i 
regionala samverkansforum inom området folkhälsa, som exempelvis ANDT, föräldraskapsstöd och 
brottsförebyggande, har det oftast varit ett högt deltagande från länets kommuner och andra aktörer. 
Länsstyrelsen ser en positiv utveckling på såväl lokal som regional nivå beträffande samverkan och 
engagemang. Uppföljningarna av genomförda insatser visar också att länets aktörer önskar ett fortsatt stöd 
inom dessa områden. 

Implementeringen av Regional strategi för jämställdhet 2018–2020 har främjat uppfyllandet av de 
jämställdhetspolitiska målen i länet. I synnerhet har strategins mål gällande mäns våld mot kvinnor fått ett 
gott genomslag, delvis tack vare att det också har antagits som ett prioriterat insatsområde i Råd för social 
hållbarhet. Länsstyrelsen ser emellertid ett behov av att det generella arbetet med att uppfylla de 
jämställdhetspolitiska målen implementeras i flera kommuner och myndigheter i ännu högre grad. 
Länsstyrelsen ser därför mycket positivt på regleringsbrevsuppdraget för 2021 om förlängning av 
länsstrategier för jämställdhetsintegrering. 

Insatserna inom mänskliga rättigheter bedöms vara träffsäkra och hålla en hög nivå. Den regionala 
samverkan fungerar väl och länsstyrelsen ser särskilt positivt på det gemensamma arbetet inför MR-dagarna 
i Uppsala, vilket också har gett möjlighet till inflytande. Länsstyrelsen har goda förhoppningar om att 
samverkan kan fortsätta även efter genomförandet av MR-dagarna. Sammantaget förväntas MR-dagarna 
bidra till ökat genomslag i länet för frågorna, vilket i sin tur underlättar länsstyrelsens uppdrag. Länsstyrelsen 
ser därför en positiv utveckling inom området, med goda förutsättningar för att myndigheten även 
fortsättningsvis ska kunna vara en naturlig part i det regionala samarbetet för mänskliga rättigheter. 
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Året i siffror 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

 • 3E4 • 3 kap. 2 § förordning om 
årsredovisning och budgetunderlag 

• 2 kap. 4 § förordning om 
årsredovisning och budgetunderlag 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Avsnittet är framtaget med utgångspunkt i regleringsbrevsuppdrag 3E4 om enhetlig struktur i 
länsstyrelsernas årsredovisningar.  

Tabell A – Verksamhetskostnader 2018–2020 (tkr) 
VÄS-kod Sakområden och myndighetsövergripande verksamhet 2020 2019 2018 
20–21 (exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 3 409 3 795 4 765 

201 Allmänna val 21 1 165 3 422 

25 Trafikföreskrifter 679 576 527 
28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 8 755 7 922 7 341 
30 Regional tillväxt 561 1 284 718 
34 Infrastrukturplanering 1 461 1 206 1 540 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 8 288 7 683 5 809 
41 Stöd till boende och energiåtgärder 2 333 2 791 2 338 
42 Energi och klimat 3 501 3 419 3 007 

43 Kulturmiljö 11 200 13 028 8 621 
45 Krishantering och skydd mot olyckor 19 805 19 414 29 976 
50 Övergripande och gemensam för naturvård och miljöskydd 11 980 11 486 10 611 
51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden 24 385 20 676 22 656 
52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3 231 3 165 3 414 
53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 4 365 5 324 4 195 

54 Mineralfyndigheter 24 11 0 
55 Miljöfarlig verksamhet 6 048 6 194 5 602 
56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 224 385 206 
57 Förorenade områden, efterbehandling 2 183 3 020 1 641 
58 Restaurering 116 0 0 
60 Lantbruk och landsbygd 25 565 22 843 20 595 

62 Fiske 1 212 1 995 1 511 
70 Folkhälsa 1 635 2 643 2 357 
80 Jämställdhet  2 965 3 993 2 553 
81 Nationella minoriteter 16 72 23 
82 Mänskliga rättigheter 1 272 1 176 830 
85 Integration 2 745 2 897 2 988 

  SUMMA PRODUKTION 147 978 148 162 147 249 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 15 573 15 040 13 669 
11 Administration och intern service 38 931 38 643 38 359 
  SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL RESURSSAMVERKAN 202 482 201 844 199 277 
99 Resurssamverkan 2) 3 375 3 518 2 505 
  TOTALSUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER ENL RESULTATRÄKNINGEN 3) 205 857 205 363 201 782 
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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 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 ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2018–2020 (tkr) 
Verksamhetskostnaderna totalt har varit i stort sett oförändrade 2020 jämfört med 2019, men inom 
kostnadsposterna finns stora skillnader. Skillnaderna beror framför allt på pandemin. Lönekostnaderna har 
ökat dels beroende på att antalet årsarbetskrafter har ökat, dels beroende på den årliga lönerevisionen. 
Pandemin har drivit upp IT-kostnaderna, medan kostnaderna för representation, resor, kurser och 
konferenser har minskat.  

Förändringar av verksamhetskostnader mellan åren inom respektive sakområde är oftast knutet till 
lönekostnader, det vill säga hur många årsarbetskrafter som arbetat inom området, och kan variera beroende 
på sakanslagstilldelning och verksamhetsprioriteringar. Under 2020 har även stabsarbetet påverkat, då 
personal från olika sakområden delvis har varit engagerade i stab. Det har även lett till lägre kostnader inom 
vissa områden, då till exempel fysiska sammankomster inte har kunnat genomföras som planerat. Framför 
allt områdena 51 – skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden, och 60 – 
lantbruk och landsbygd, har haft en ökad aktivitet. Mest markant minskning har skett inom områdena 43 – 
kulturmiljö, 201 – allmänna val, 70 – folkhälsa, 80 – jämställdhet samt 53 – vattenverksamhet och 
vattenförvaltning.   
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Tabell B – Verksamhetskostnader 2020 
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 3 409 1,68 1 294 2,44 4 703 2,34 

201 Allmänna val 21 0,01 9 0,02 30 0,01 
25 Trafikföreskrifter  679 0,34 300 0,56 979 0,49 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 8 755 4,32 3 388 6,38 12 143 6,04 
30 Regional tillväxt 561 0,28 211 0,40 771 0,38 
34 Infrastrukturplanering 1 461 0,72 569 1,07 2 030 1,01 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 8 288 4,09 3 630 6,83 11 918 5,93 
41 Stöd till boende och energiåtgärder 2 333 1,15 1 027 1,93 3 360 1,67 
42 Energi och klimat 3 501 1,73 1 150 2,16 4 651 2,31 

43 Kulturmiljö 11 200 5,53 2 785 5,24 13 984 6,95 
45 Krishantering och skydd mot olyckor 19 805 9,78 7 636 14,37 27 441 13,65 
50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 11 980 5,92 4 579 8,62 16 559 8,23 
51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av 

skyddade områden 
24 385 12,04 6 299 11,86 30 684 15,26 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3 231 1,60 1 421 2,67 4 652 2,31 
53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 4 365 2,16 1 826 3,44 6 191 3,08 
54 Mineralfyndigheter 24 0,01 10 0,02 34 0,02 

55 Miljöfarlig verksamhet 6 048 2,99 2 645 4,98 8 693 4,32 
56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 224 0,11 98 0,18 321 0,16 
57 Förorenade områden, efterbehandling 2 183 1,08 868 1,63 3 052 1,52 
58 Restaurering 116 0,06 51 0,10 167 0,08 
60 Lantbruk och landsbygd 25 565 12,63 9 588 18,05 35 153 17,48 
62 Fiske 1 212 0,60 418 0,79 1 630 0,81 

70 Folkhälsa 1 635 0,81 604 1,14 2 239 1,11 
80 Jämställdhet 2 965 1,46 1 096 2,06 4 061 2,02 
81 Nationella minoriteter 16 0,01 7 0,01 23 0,01 
82 Mänskliga rättigheter 1 272 0,63 519 0,98 1 791 0,89 
85 Integration 2 745 1,36 1 099 2,07 3 843 1,91 
  SUMMA PRODUKTION 147 978 73,08 53 126 100,00 201 104 100,00 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 15 573 7,69     

11 Administration och intern service 38 931 19,23     
  SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL 

RESURSSAMVERKAN 
202 482 100,00   201 104 100,00 

99 Resurssamverkan2) 3 375  1 378  4 753  
  Totalsumma verksamhetens kostnader enl. 

resultaträkningen3) 
205 857    205 857  

  Myndighetsövergripande, adm. och intern service uppdelat 
på: 4) 

      

  Nivå 1 (113–115) 28 396 23,60     
  Nivå 2 (110–112, (116–119) 10 535 8,76     
  Nivå 3 (100–109) 15 573 12,94     
  Personalkostnad produktion (kkl 4, verksamhetskod 2–8) 120 323      

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. 
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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 

Kommentar till Tabell B – Verksamhetskostnader 2020 
Tabellen ovan visar hur myndighetens kostnader fördelar sig på respektive sakområde, VÄS-kod. 

Tabell C – Årsarbetskrafter 2018–2020 
VÄS-kod Sakområden och myndighetsövergripande verksamhet 2020 

totalt 
2020 

varav 
kvinnor 

2020 
varav 

män 

2019 
totalt 

2018 
totalt 

20–21 (exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 3,5 2,1 1,3 4,1 5,5 

2011) Allmänna val 0,0 0,0 0,0 1,3 2,9 

25 Trafikföreskrifter 0,9 0,3 0,6 0,8 0,8 
28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 10,3 10,3 0,0 9,6 9,5 
30 Regional tillväxt 0,6 0,0 0,6 1,1 1,0 
34 Infrastrukturplanering 1,6 1,4 0,2 1,2 1,5 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 10,8 9,3 1,5 9,7 7,0 
41 Stöd till boende och energiåtgärder 3,6 2,2 1,3 4,0 3,3 
42 Energi och klimat 3,4 2,4 1,0 3,2 3,4 

43 Kulturmiljö 8,9 5,5 3,4 8,7 9,2 
45 Krishantering och skydd mot olyckor 22,2 14,5 7,7 16,6 14,7 
50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 11,9 8,9 2,9 11,3 10,9 
51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden 21,4 10,2 11,1 16,1 17,5 
52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 4,8 3,0 1,8 4,6 5,0 
53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 5,9 3,7 2,2 7,3 5,8 

54 Mineralfyndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
55 Miljöfarlig verksamhet 8,2 3,8 4,5 8,1 7,6 
56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3 
57 Förorenade områden, efterbehandling 2,8 1,5 1,3 2,8 2,3 
58 Restaurering 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 
60 Lantbruk och landsbygd 32,2 26,8 5,4 29,4 28,4 

62 Fiske 1,3 0,1 1,2 1,5 1,5 
70 Folkhälsa 1,9 1,1 0,8 2,4 2,1 
80 Jämställdhet 3,3 2,4 0,9 2,8 2,1 
81 Nationella minoriteter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
82 Mänskliga rättigheter 1,4 1,0 0,4 1,4 1,0 
85 Integration  3,6 2,7 0,9 3,5 4,4 

  SUMMA PRODUKTION 165,1 113,5 51,4 152,0 147,6 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 11,6 7,7 3,9 10,9 10,1 
11 Administration och intern service 20,5 15,2 5,3 18,5 20,0 
  SUMMA ÅRSARBETSKRAFTER EXKL RESURSSAMVERKAN 197,2 136,4 60,6 181,4 177,8 
99 Resurssamverkan  3,4 1,9 1,5 3,4 2,0 
  TOTALT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER 200,6 138,4 62,1 184,9 179,8 

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. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2018–2020 
Antalet årsarbetskrafter har ökar 2020 jämfört med 2019, vilket beror på en utökning av antalet uppdrag och 
en ökad tilldelning av riktade sakanslagsmedel. En annan förklaring till ökningen är den långa perioden av 
hemarbete under coronapandemin, vilket har haft den positiva effekten att sjukfrånvaron har minskat kraftigt 
inom vissa verksamhetsområden. 
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Tabell D – Årsarbetskrafter per finansieringsform 
  

2020 2020 2019 2019 2018 2018 
VÄS-kod Sakområden och myndighetsövergripande 
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20–21 (exkl. 
201)2) 

Övrig förvaltning 2,8 0,6 3,2 0,9 3,4 2,1 

2012) Allmänna val 0,0 0,0 0,7 0,6 2,4 0,4 

25 Trafikföreskrifter 0,9 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 

10,1 0,2 9,5 0,2 9,3 0,1 

30 Regional tillväxt 0,5 0,1 0,5 0,6 0,7 0,3 

34 Infrastrukturplanering 1,0 0,6 0,5 0,7 1,0 0,5 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 8,1 2,8 7,3 2,4 6,3 0,8 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 0,0 3,6 0,0 4,0 0,0 3,3 

42 Energi och klimat 0,3 3,1 0,1 3,0 0,0 3,4 

43 Kulturmiljö 7,2 1,7 7,7 0,9 8,1 1,1 

45 Krishantering och skydd mot olyckor 10,7 11,5 2,5 14,1 3,9 10,9 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och 
miljöskydd 

7,7 4,1 8,1 3,2 7,4 3,5 

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

4,6 16,8 2,7 13,4 3,3 14,2 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 4,7 0,1 4,6 0,1 5,0 0,0 
 

Vattenverksamhet och vattenförvaltning 1,4 4,5 2,0 5,3 1,8 4,0 

54 Mineralfyndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 Miljöfarlig verksamhet 8,0 0,2 7,8 0,3 7,6 0,1 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 

57 Förorenade områden, efterbehandling 0,3 2,5 0,4 2,4 0,4 2,0 

58 Restaurering 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

60 Lantbruk och landsbygd 28,7 3,4 27,1 2,3 27,2 1,2 

62 Fiske 1,1 0,3 1,0 0,5 0,8 0,7 

70 Folkhälsa 0,0 1,8 0,2 2,2 0,0 2,1 

80 Jämställdhet 0,9 2,4 1,2 1,6 0,8 1,3 

81 Nationella minoriteter 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

82 Mänskliga rättigheter 0,3 1,1 0,5 0,9 0,4 0,6 

85 Integration  3,6 0,0 3,5 0,0 4,3 0,1 

  SUMMA PRODUKTION 103,4 61,6 92,1 59,9 95,0 52,7 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 11,4 0,2 10,6 0,3 9,9 0,2 

11 Administration och intern service 20,3 0,2 18,5 0,0 20,0 0,0 

2,0 SUMMA ÅRSARBETSKRAFTER EXKL 
RESURSSAMVERKAN 

135,2 62,0 121,2 60,3 124,9 52,9 

99 Resurssamverkan 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 2,0 

  TOTALT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER 135,2 65,4 121,2 63,7 124,9 54,9 
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1) Med övrig finansiering avses sådan finansieringskälla som inte är förvaltningsanslag såsom sakanslag, bidrag och avgiftsfinansiering. 
2) 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. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell D – Årsarbetskrafter per finansieringsform 
Det totala antalet årsarbetskrafter har ökat och störst är ökningen av antalet årsarbetskrafter av 
förvaltningsanslagsfinansierad personal och framför allt inom VÄS 45 Krishantering och skydd mot olyckor. 
Detta beror på att personal som arbetat i stab med anledning av covid-19 rapporterar på denna kod. En 
förskjutning av finansiering från sakanslagsfinansierad verksamhet till förvaltningsanslagsfinansierad 
verksamhet har därför skett, då en viss del av årsarbetskrafterna engagerade i stabsarbetet vanligtvis arbetar 
inom sakanslagsfinansierad verksamhet. Även antalet sakanslagsfinansierade årsarbetskrafter har ökat något 
2020 jämfört med 2019, då några visstidstjänster har tillsatts med anledning av utökade riktade bidragsmedel 
inom framförallt naturvårdsområdet, inom områdesskydd och förvaltning av skyddad natur.  

Tabell E – Representation 

Kostnader för representation 
2020 

totalt (tkr) 
2020 

per åa (kr) 
2019 

totalt (tkr) 
2019 

per åa (kr) 
2018 

totalt (tkr) 
2018 

per åa (kr) 
Intern representation 36 180 116 630 246 1 366 
Extern representation  169 842 564 3 049 857 4 767 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell E – Representation  
Både de interna och de externa representationskostnaderna har minskat jämfört med tidigare år. Med 
anledning av pandemin har de flesta sammankomster såsom uppvaktningar, trivselfrämjande aktiviteter, 
statsbesök med mera inte kunnat genomföras under året. Den externa representationen varierar även under 
normala omständigheter mellan åren, beroende på att olika händelser såsom antalet besök och statsbesök 
varierar år från år. 

Tabell F – Lokaler 
Lokalkostnader1) 2020 2019 2018 
Residens       
Lokalkostnader (tkr) 2) 1 605 1 457 1 423 
Lokalyta (m2) 1 253 1 347 1 347 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 281 1 082 1 057 

Lokaler 3)    
Lokalkostnader (tkr) 10 479 9 925 9 280 

Lokalyta (m2) 3 825 3 818 3 818 
Lokalkostnad per m2 (kr) 2 740 2 600 2 431 
Lokalkostnader per årsarbetskraft (tkr) 52 54 52 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 19 21 21 

Kontorslokaler 4)    
Kontorslokalyta (m2)  3 429 3 422 3 422 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 17 19 19 
SUMMA LOKALKOSTNADER 12 084 11 382 10 704 

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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Kommentar till Tabell F – Lokaler  
Ett nytt hyresavtal avseende residenset är tecknat. Avtalet löper från år 2020, vilket förklarar de ökade 
hyreskostnaderna. Samtidigt gjordes en översyn av behovet av biytor vilket ledde till att lokalytan minskades 
något. 

De ökade kostnaderna för kontorslokalerna beror på att den femåriga hyresnedsättningen fasades ut under 
första kvartalet 2020. 

Tabell G – Redovisning av ärenden 2020 
(samtliga ärenden oavsett databas) 

Sakområde och del av sakområde Ingående 
balans 

Antal 
inkomna 
ärenden 

(exkl. 
upprättade 

ärenden) 

Antal 
upprättade 

ärenden  

Antal 
beslutade 

ärenden 

Utgående 
balans 

(F=B+C+D–
E) 

Antal ej 
beslutade 
ärenden, 

äldre än två 
år 

Myndighetsövergripande, administration och 
Intern service (10–11) 

41 154 254 339 110 2 

Övrig förvaltning (20–21), exkl. 201 37 686 46 703 66 2 
Allmänna val (201) 5 48 0 43 10 1 
Trafikföreskrifter (25) 38 297 18 289 64 0 
Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor (28) 

153 1 251 529 1 751 182 0 

Regional tillväxt (30) 4 10 0 7 7 1 
Infrastrukturplanering (34) 14 34 2 44 6 0 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 73 992 7 998 74 1 
Stöd till boende och energiåtgärder (41) 858 1 164 1 1 330 693 1 
Energi och klimat (42) 90 43 2 73 62 33 
Kulturmiljö (43) 317 1 269 67 1 276 377 23 
Krishantering och skydd mot olyckor (45) 103 208 158 316 153 13 
Övergripande och gemensamt för naturvård och 
miljöskydd (50)  

166 228 4 259 139 21 

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

152 163 217 298 234 25 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 108 777 60 808 137 7 
Vattenverksamhet och vattenförvaltning (53) 73 188 23 175 109 10 
Mineralfyndigheter (54) 0 9 0 8 1 0 
Miljöfarlig verksamhet (55) 109 164 11 155 129 17 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 13 177 2 130 2 0 
Förorenade områden, efterbehandling (57) 40 23 9 26 46 17 
Restaurering (58) 1 0 0 1 0 0 
Lantbruk och landsbygd (60) 1) 10 160 9 383 50 10 378 9 232 5 133 
Fiske (62) 14 102 4 105 15 0 
Folkhälsa (70) 19 54 42 89 26 0 

Jämställdhet (80) 2 6 2 4 6 0 
Nationella minoriteter (81) 1 1 0 1 1 0 
Mänskliga rättigheter (82) 4 14 8 14 12 0 
Integration (85) 57 32 19 63 45 8 
TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR SAMTLIGA 
ÄRENDESLAG 

12 652  17 477 1 535 19 683 11 938 5 315 

varav Vattenmyndighetens ärenden - - - - - - 
varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 50 57 0 51 57 7 

1) Under 2020 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 
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omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om utbetalning av kompensationsstöd och miljöersättning för betesmarker och 
slåtterängar. Statistik för ansökan om åtaganden och övriga stödformer ingår ej. 

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

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

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina och Jordbruksverket. 

Kommentar till Tabell G – Redovisning av ärenden 2020 
Länsstyrelsen i Uppsala län hanterar ett stort antal ärenden. Den ingående balansen för samtliga ärendeslag 
var 12 652 ärenden. Under året har länsstyrelsen beslutat i 19 683 ärenden och den utgående balansen är 
11 938 ärenden. Den totala utgående balansen är därmed lägre än den ingående balansen, men balansläget 
varierar inom olika ärendegrupper. Tabellen visar antal ärenden. Det bör även noteras att komplexiteten 
och/eller tidsåtgången i handläggningen skiljer sig åt för de olika ärendegrupperna. Vidare bör noteras att 
balanser byggs inom flera ärendegrupper, vilket bland annat beror på att personal haft andra arbetsuppgifter 
med anledning av pandemin. 

Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet: Ärendebalansen för ansökan om stöd inom 
landsbygdsprogrammet har minskat kraftigt under året. Detta är en effekt både av att ärenden blivit beslutade 
och avslagna under året och att färre ansökningar om stöd kommit in på grund av medelsbrist. Länsstyrelsen 
har fokuserat på handläggning av utbetalningar och trots att många nya ansökningar om utbetalningar kom in 
minskade ärendebalansen under året. Inom havs- och fiskeriprogrammet har endast en ansökan om stöd 
kommit in under året och ett ärende har betalats ut. 

Jordbrukarstöden: Den utgående ärendebalansen är lägre än den ingående, vilket är ett resultat av att 
länsstyrelsen omfördelat resurser till denna verksamhet under året. 
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Tabell H – Överklagade beslut 
Sakområde och del av sakområde Antal 

överklagade 
beslut 1) 

Antal beslut 2) Andel 
överklagade 
beslut 3) (%) 

Myndighetsövergripande, administration och Intern service (10–11) 1 339 0,3 

Övrig förvaltning (20–21), exkl. 201 5 703 0,7 

Allmänna val (201) 0 43  0,0 

Trafikföreskrifter (25) 27 289 9,3 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) 22 1 751 1,3 

Regional tillväxt (30) 0 7 0,0 

Infrastrukturplanering (34) 0 44 0,0 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 66 998 6,6 

Stöd till boende och energiåtgärder (41)4 12  1 022 1,2 

Energi och klimat (42) 0 73 0,0 

Kulturmiljö (43) 1 1 276 0,1 

Krishantering och skydd mot olyckor (45) 1 316 0,3 

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)  42 259 16,2 

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

2 298 0,7 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 31 808 3,8 

Vattenverksamhet och vattenförvaltning (53) 3 175 1,7 

Mineralfyndigheter (54) 0 8 0,0 

Miljöfarlig verksamhet (55) 12 155 7,7 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 0 130 0,0 

Förorenade områden, efterbehandling (57) 0 26 0,0 

Restaurering (58) 0 1 0,0 

Lantbruk och landsbygd (60) 23 258 8,9 

Fiske (62) 0 104 0,0 

Folkhälsa (70) 0 89 0,0 

Jämställdhet (80) 0 4 0,0 

Nationella minoriteter (81) 0 1 0,0 

Mänskliga rättigheter (82) 0 14 0,0 

Integration (85) 0 63 0,0 

TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR SAMTLIGA ÄRENDESLAG 248 9 254 2,7 

varav Vattenmyndighetens ärenden - - - 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 10 51 19,6 
1) Avser beslut som överklagats till högre instans år 2020, oavsett vilket år som beslutet är fattat. 
2) Avser beslut som fattats av länsstyrelsen under år 2020. 
3) Avser antalet överklagade beslut under år 2020 dividerat med antalet beslut under år 2020. 
4) Antalet beslut skiljer sig åt från antalet beslut i tabell G beroende på att registreringen och definitionen av beslutsdatum i integrationen med 
Boverkets ärendehanteringssystem fungerar på ett annat sätt än i ärendehanteringssystemet Platina. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina  

Kommentar till Tabell H – Överklagade beslut 
När det gäller trafikföreskrifter (25) är andelen överklagande beslut 9,3 procent. Inom ramen för dessa 
ärenden finns en rad olika beslutstyper; överklagade parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
hastighetsgränser, dispenser, parkeringsföreskrifter, vägvisning med mera. I synnerhet besluten om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade och parkeringsföreskrifter överklagas i relativt stor utsträckning 
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vidare till Transportstyrelsen. Det är emellertid mycket sällan våra beslut i överklagandeärenden ändras av 
Transportstyrelsen. Övriga ärendetyper överklagas sällan. 

När det gäller övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50) är andelen överklagade beslut 
16,2 procent. Även denna ärendegrupp rymmer en rad olika beslutstyper, bland annat överklagande av 
kommuns beslut enligt miljöbalken med flera. Dessa ärendetyper är ofta tämligen komplexa och berör 
enskilda och det finns ett starkt enskilt intresse att få ställningstagandet överprövat. 

Övriga ärendetyper överklagas sällan. 

Tabell I – Överklagade beslut som ändrats i högre instans 
Sakområde och del av sakområde Antal 

överklagade 
beslut med 

dom i högre 
instans 1) 

Varav antal 
ändrade 

beslut i högre 
instans 2) 

Andel 
ändrade 

beslut 3) (%) 

Myndighetsövergripande, administration och Intern service (10–11) 1 0 0,0 

Övrig förvaltning (20–21), exkl. 201 6 1 16,7 

Allmänna val (201) 0 0 0,0 

Trafikföreskrifter (25) 17 1 5,9 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) 21 0 0,0 

Regional tillväxt (30) 0 0 0,0 

Infrastrukturplanering (34) 0 0 0,0 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 71 10 14,1 

Stöd till boende och energiåtgärder (41) 0 0 0,0 

Energi och klimat (42) 0 0 0,0 

Kulturmiljö (43) 1 1 100 

Krishantering och skydd mot olyckor (45) 0 0 0,0 

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)  27 1 3,7 

Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden (51) 2 1 50,0 
Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 19 1 5,3 

Vattenverksamhet och vattenförvaltning (53) 1 0 0,0 

Mineralfyndigheter (54) 0 0 0,0 

Miljöfarlig verksamhet (55) 9 4 44,4 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 0 0 0,0 

Förorenade områden, efterbehandling (57) 0 0 0,0 

Restaurering (58) 0 0 0,0 

Lantbruk och landsbygd (60) 13 6 46,2 

Fiske (62) 0 0 0,0 

Folkhälsa (70) 0 0 0,0 

Jämställdhet (80) 0 0 0,0 

Nationella minoriteter (81) 0 0 0,0 

Mänskliga rättigheter (82) 0 0 0,0 

Integration (85) 0 0 0,0 

TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR SAMTLIGA ÄRENDESLAG 188 26 13,8 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 7 3 42,9 
1) Avser antalet beslut som överklagats i högre instans vars domar/beslut inkommit till länsstyrelsen under 2020. 
2) Avser beslut som ändrats under 2020 på grund av domar/beslut i högre instans. 
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3) Antal ändrade beslut i högre instans under år 2020 dividerat med antal beslut som överklagats till högre instans med dom/beslut under år 
2020. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina 

Kommentar till Tabell I – Överklagade beslut som ändrats i högre instans 
Överklagade ärenden inom området hållbar samhällsplanering och boende omfattar en rad olika prövningar 
inom bland annat frågor om lov, ansökningar, förhandsbesked med mera. Ärendenas natur gör att de i högre 
grad än andra ärenden kan bli föremål för alternativ bedömning, som leder till att besluten ändras. 

Inom miljöfarlig verksamhet har fyra ärenden av totalt nio lett till ändrat beslut i högre instans. Av 
Miljöprövningsdelegationens (MPD) ärenden har tre av sju lett till ändrat beslut. Enligt reviderad statistik är 
det fyra MPD-ärenden som har lett till ändrat beslut i högre instans. Av dessa ärenden har två återförvisats 
för fortsatt handläggning och två ärenden har lett till ändringar i villkor. 

Inom området lantbruk och landsbygd avser de överklagade besluten till största delen 
jordbrukarstödsärenden. Under året har myndigheten handlagt en stor mängd ärenden från tidigare års 
ansökningar om jordbrukarstöd. Det fördröjda avgörandet av dessa ärenden har lett till en del överklagande 
och att beslut har ändrats av överinstans vilket beror på att tolkningar av regelverket utvecklats över tid. 

Tabell J – Handläggningstider 
VÄS Ärendeslag med 

gemensamma mål 
Mål dagar 

2018–2020 
Utfall (%) 

2020 
Utfall (%) 

2019 
Utfall (%) 

2018 
Medel-

antal 
dagar 
2020 

Medel-
antal 

dagar 
2019 

Medel-
antal 

dagar 
2018 

202 Anmälan om svenskt 
medborgarskap1) 

45 - - - - - - 

204 Begravningsfrågor1) 45 - - - - - - 
212 Auktorisation av bevakningsföretag1) 180 - - - - - - 

282 Ansökan om tillstånd enligt 16 § 
djurskyddslagen2) 

90 100,0 96,8 100,0 17,7 29,4 16,4 

282 Ansökan om förprövning djurstall2) 56 100,0 100,0 100,0 9,3 5,7 6,8 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 90,7 93,2 95,6 32,6 28,2 27,8 
403 Överklagade av lov, 

förhandsbesked 
150 96,3 98,8 100,0 51,1 29,7 25,5 

403 Överklagande av bygglov för 
bostäder, dock ej fritidsbostäder 

120 100,0 100,0 100,0 31,8 22,1 23,8 

403 Överklagande av kommuns beslut 
enligt plan- och bygglagen 

180 96,8 100,0 100,0 47,6 56,0 38,7 

505 Överklagade kommunala beslut 
miljöbalken m.fl. författn. 

180 80,0 97,0 94,9 134,4 70,2 85,2 

525 Samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken 

42 75,5 90,9 91,1 32,1 26,0 31,9 

526 Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens 3) 

21 95,3 94,7 94,4 11,3 12,1 14,3 

551 Prövning miljöfarlig verksamhet 9 
kap. miljöbalken – Ansökan om 
tillstånd (konc)2, 4) 

180 63,6 90,0 68,4 162,2 97,4 164,0 

555 Anmälan ändring tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet 

75 - 100,0 - - 44,0 . 

562 Prövning av avfall och 
producentansvar 

40 82,5 94,7 90,6 25,1 24,1 18,1 

566 Tillsyn av avfall och 
producentansvar 

30 75,6 97,4 94,1 25,9 11,4 11,3 

602 Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder5, 6) 

        

  Företagsstöd 180 10,0 18,0 4,0 467,0 507,0 547,0 

  Projektstöd 180 17,0 7,0 29,0 470,0 453,0 353,0 
  Miljöinvesteringar 180 64,0 50,0 50,0 202,0 284,0 155,0 
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VÄS Ärendeslag med 
gemensamma mål 

Mål dagar 
2018–2020 

Utfall (%) 
2020 

Utfall (%) 
2019 

Utfall (%) 
2018 

Medel-
antal 

dagar 
2020 

Medel-
antal 

dagar 
2019 

Medel-
antal 

dagar 
2018 

622 Ansökan om stöd från 
Fiskerifonden5, 6) 

        

  Företagsstöd 180 11,0 - 50,0 269,0 - 180,0 
  Projektstöd 180 100,0 - 100,0 168,0 - 168,0 
602 Ansökan om utbetalning av stöd till 

landsbygdsutvecklingsåtgärder6, 7) 
        

  Företagsstöd 120 42,0 40,0 53,0 135,0 127,0 116,0 
  Projektstöd 120 62,0 70,0 74,0 110,0 99,0 92,0 
  Miljöinvesteringar 120 51,0 36,0 67,0 143,0 225,0 125,0 
622 Ansökan om utbetalning av stöd 

från Fiskerifonden6, 7) 
        

  Företagsstöd 120 0,0 0,0 0,0 284,0 252,0 292,0 
  Projektstöd 120 - - - 118,0 - - 
623 Ansökan tillstånd flyttning och 

utplantering av fisk 
30 88,9 88,9 75,0 18,1 17,9 22,0 

623 Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 

40 81,8 100,0 100,0 37,2 25,0 12,2 

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

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  

Kommentar till Tabell J – 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. När det gäller de mål som inte 
framgår av tabellen, det vill säga att 75 procent av ärendena ska avgöras inom 80 respektive 105 dagar, är 
måluppfyllelsen 94 respektive 85 procent. Det innebär att den är något lägre än 2019, men målen uppfylls 
ändå med marginal. Även målen för handläggningstider när det gäller övriga PBL-överklaganden uppfylls 
med god marginal. När det gäller miljöbalksärenden är måluppfyllelsen god men lägre än förra året. Att 
måluppfyllelsen är lägre beror på längre handläggningstider som orsakats av handläggarna under delar av 
året även varit beslutsfattare i varandras ärenden. Den goda måluppfyllelsen inom ärendegrupperna är ett 
resultat av ett flerårigt arbete som har fokuserat på att förkorta handläggningstiderna. 

Vad gäller ansökan om stöd inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet har 
länsstyrelserna under året 2020 haft medelsbrist för ansökningar i nära nog samtliga delbudgetar. Nya 
ansökningar kommer in och till viss del ackumuleras, vilket på sikt kommer att visa sig i långa 
handläggningstider, räknat från ansökningstidpunkten. Under våren gjorde dessutom Jordbruksverket, på 
uppdrag av Näringsdepartementet, två hastiga indrag av tilldelade budgetar för stöd. Det medförde att ett 
antal ansökningar inte kunde beviljas, och därför ligger kvar i väntan på eventuella tillskott av medel, med 
lång handläggningstid som följd. Indragningen innebar även ett stort merarbete för länen. Under 2020 har 
ärendebalanser byggts upp, i de fall inte ärenden blivit avslagna, i väntan på besked om nya budgetar för 
övergångsåren 2021–2022, vilket kommer att få negativa effekter på målen för handläggningstid under 2021. 
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Ansökan om stöd till miljöinvesteringar, bland annat stöd till rovdjursavvisande stängsel, är stödformen med 
kortast handläggningstid i Uppsala län. 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 negativt, 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.  

Inom områdena ansökan om utbetalning har länsstyrelsen fokuserat på handläggning av utbetalningar, men 
på grund av stort inflöde av ansökningar ligger ändå handläggningstiderna på samma nivå som föregående 
år. Inom området fiske fattar länsstyrelserna beslut om stöd efter urval och medelsfördelning av 
Jordbruksverket. Jordbruksverket fattar beslut om utbetalning utifrån länsstyrelsens handlagda ansökningar. 

Inom området prövning miljöfarlig verksamhet 9 kap. miljöbalken – ansökan om tillstånd (551) har 
handläggningstiden ökat under 2020 till motsvarande nivå som 2018. Anledningen till ökningen är att 
handläggare inom miljöprövningsdelegationen bemannade länsstyrelsens stab för hantering av covid-19 
under halva året, samt att erfarna handläggare har gått ner i arbetstid samtidigt som nya handläggare är under 
upplärning. 

Inom områdena prövning och tillsyn av avfall och producentansvar (VÄS 562 och 566) har 
handläggningstiderna ökat under 2020 till följd av personalomsättning. 

Övrig rapportering 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

  • 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 

• 3 kap. 2 § förordning om 
årsredovisning och budgetunderlag 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Avsnittet innehåller information som länsstyrelsen bedömer är av väsentlig betydelse för regeringens 
uppföljning och prövning enligt 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
samt uppgifter enligt 3 kap. 2 § i samma förordning. 

Information av väsentlig betydelse 
Covid-19 
Den pandemi som pågått under större delen av året har påverkat hela vårt samhälle i grunden och är en 
händelse som även väsentligt påverkat länsstyrelsernas verksamhet och våra möjligheter att uppfylla våra 
mål och uppdrag. 

Vid årets början var länsstyrelsens samtliga verksamhetsområden inriktade på att genomföra aktiviteter inom 
länet i syfte att fullgöra sina uppdrag. Den pågående pandemin har inneburit att länsstyrelsens inriktning på 
dessa uppdrag förändrats under löpande verksamhetsår. Ökad beredskap och samverkan med regionen i 
arbetet mot att förhindra smittspridning har påverkat prioriteringarna för myndigheten. 

I mars fattade landshövdingarna beslut om uppdraget att etablera ett länsstyrelsegemensamt 
samordningskansli för hantering av coronapandemin. Utgångspunkten var bland annat erfarenheterna från 
länsstyrelsernas gemensamma hantering av bränderna 2018. 

Samordningskansliet har involverat flertalet personer och kompetenser från olika länsstyrelser. På uppdrag 
av regeringen har regelbundna redovisningar av läget i länen tagits fram. Samordningskansliet har löpande 
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levererat lägesbilder till länsledningarna, Regeringskansliet och centrala myndigheter. Lägesbilderna har 
legat till grund för beslutsfattande på flera nivåer och samordning av kommunikationsfrågorna över 
länsgränser. 

Förutom det länsstyrelsegemensamma arbetet har respektive länsstyrelse haft en sammanhållande och 
samordnande roll inom ramen för sitt geografiska områdesansvar. Samtliga länsstyrelser har arbetat i ett 
stabsläge i syfte att säkra samordning, informationsutbyte och gemensam inriktning på de åtgärder som 
behövde vidtas i länet. Länsstyrelsernas dagliga samordning har omfattat kommuner och statliga 
myndigheter samt dialoger med näringslivet. Dialogerna med berörda aktörer har bland annat syftat till att 
inhämta, analysera/sammanställa och förmedla kunskap till andra statliga myndigheter och regeringen om 
läget i kommunerna. Länsstyrelserna har även fått ett flertal nya uppdrag under pandemin: 
• Regelbundet redovisa arbetet i länen kopplat till spridningen av covid-19. Underlaget ska redogöra för 

länsstyrelsernas arbete och bedömningar kopplade till utvecklingen av covid-19 i samtliga län och 
länsstyrelser. 

• Bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna kommunernas behov av skyddsutrustning och 
sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19. 

• Följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd enligt ny lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

• Bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19. 
• Följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. 
• Samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar och åtgärder för att förebygga social problematik 

och utsatthet. 
• Sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av 

rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor och sommaraktiviteter. 
• Handlägga stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta 

branscher. 
• Handlägga stöd som riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp. 

När samverkan och samarbete varit viktigare än någonsin har länsstyrelserna tagit en aktiv roll i att 
samordna krishanteringen på regional nivå. Länsstyrelserna har tillsammans med regioner och kommuner 
hanterat konsekvenserna av coronapandemin och byggt motståndskraft för framtida prövningar. 
Länsstyrelsernas samordningskansli har analyserat och bedömt utmaningar inom säkerhetsområdet och det 
som är skyddsvärt, samt bidragit till samsyn. Samordningen under coronapandemin har bidragit till korta 
ledtider och snabb spridning av aktuell information. Samordningen har även bidragit till en gemensam 
kontaktyta gentemot andra myndigheter och Regeringskansliet. Länsstyrelserna har fått flera nya 
regeringsuppdrag under pandemin och bedömer att gemensamma insatser har stärkt länsstyrelsernas 
anseende och förtroende.  
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Sammanställning av väsentliga uppgifter 
Sammanställningen är gjord enligt 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Belopp angivna i tkr. 

Sammanställning väsentliga uppgifter 2020 2019 2018 2017 2016 
Låneram i Riksgälden 

Beviljad 8 000 8 500 8 500 8 300 11 000 
Utnyttjad  2 051 3 695  5 660 7 377 8 458 
Räntekontokredit i Riksgälden  

Beviljad 6 000 5 500 5 500 5 500 5 500 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 
Räntekonto  

Ränteintäkter 0 13 34 42 45 
Räntekostnader -1 -83 -158 -119 -139 
Avgiftsintäkter som disponeras 

Budget1) 5 062 2 520 725 330 428 
Utfall mot budget 4 807 5 197 5 230 2 395 457 
Utfall enligt resultaträkning 8 828 9 937 10 505 7 278 7 169 
Avgiftsintäkter som inte disponeras 

Budget1) 6 580 6 260 4 615 4 050 3 300 
Utfall 7 032 6 393 5 182 6 430 4 248 
Anslagskredit 

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 01 05 001 002 Länsstyrelserna m.m. - Uppsala län 
Beviljad 3 263 3 264 3 226 3 983 3 716 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 19 01 001 002 Regionala tillväxtåtgärder - Länsstyrelsen i Uppsala län 

Beviljad 10 58 58 58 235 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 
Anslagssparande 

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 01 05 001 002 Länsstyrelserna m.m. - Uppsala län 

Summa anslagssparande 273 3 192 3 225 2 892 2 807 
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 19 01 001 002 Regionala tillväxtåtgärder - Länsstyrelsen i Uppsala län 
Summa anslagssparande 0 0 89 9 280 
Bemyndiganden 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 19 01 001 002 Regionala tillväxtåtgärder - Länsstyrelsen i Uppsala län 

Tilldelat 400 1 000 1 000 500 1 500 
Åtaganden 0 202 0 0 25 

Personal 

Antal årsarbetskrafter2) 201 185 180 165 159 
Medeltal anställda3) 221 208 205 189 178 
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 017 1 096 1 108 991 990 
Kapitalförändring 

Årets kapitalförändring 258 -196 -153 -32 40 

Balanserad kapitalförändring -2 010 -1 813 -1 660 -1 628 -1 668 
1) Budget 2020 för avgifter är hämtat från myndighetens budgetunderlag 2021–2023 då tabell i bilaga till regleringsbrevet saknas 2020. 
Budgetvärdena tidigare år är hämtade från bilagan till regleringsbrevet, prognostiserade intäkter för avgiftsintäkter som disponeras. Den stora 
skillnaden mellan budgetvärdena och budgetutfallet tidigare år 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 § 4 
intäkter. 
2) Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid divideras med en 
länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar.   
3) 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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Avgiftsbelagd verksamhet 
Avgiftsbelagd verksamhet redovisas i enlighet med 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag. 
Belopp angivna i tkr. 

Verksamhet 2018 2019 2020 2020 
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Offentligrättslig verksamhet 

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

-2 002 214 204 10 200 238 223 259 -23 -21 -2 013 

Registreringsavgift för 
jaktområden 

65 21 126 -105 20 25 20 0 0 25 -15 

Delgivning 35 42 64 -22 35 47 42 36 -7 10 24 

Övrig offentligrättslig 
verksamhet 

88 412 491 -80 307 307 155 63 152 244 252 

Uppdragsverksamhet 

Resurssamordning 0 4 508 4 508 0 4500 4 190 4500 4 190 0 0 0 

Övrig 
uppdragsverksamhet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa totalt -1 813 5 197 5 393 -196 5 062 4 807 4 940 4 548 122 258 -1 751 

- fördelat på 

Summa offentligrättsligt -1 813 688 885 -196 562 617 440 359 122 258 -1 751 

Summa 
uppdragsverksamhet 

0 4 508 4 508 0 4 500 4 190 4 500 4 190 0 0 0 

Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall för länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet, enligt den indelningen för återrapportering som 
framgår av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras i regleringsbrevet. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet 
Kostnaderna för verksamheten Djur och lantbruk är högre än intäkterna. Detta är orsakat av: 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.  
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Finansiell redovisning 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt:  

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

  • 7 kap. 2 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 

Resultaträkning 
Resultaträkning (tkr) 2020 2019 Not 
Verksamhetens intäkter 

   
Intäkter av anslag 116 703 106 361 1 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 8 828 9 937 2 
Intäkter av bidrag 80 550 88 818 3 
Finansiella intäkter 35 49 4 
Summa 206 116 205 166   
Verksamhetens kostnader       
Kostnader för personal -147 426 -138 352 5 
Kostnader för lokaler -11 810 -11 010 6 
Övriga driftskostnader -44 746 -53 262 7 
Finansiella kostnader -25 -119 8 
Avskrivningar och nedskrivningar -1 850 -2 619 9 
Summa -205 857 -205 363   
Verksamhetsutfall 258 -196   
        
Uppbördsverksamhet       
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 7 032 6 393 10 
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -7 032 -6 393 11 
Saldo 0 0   
Transfereringar       
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2 314 2 368 12 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 82 061 80 631 13 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 261 328 14 
Finansiella kostnader 0 0  

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål -184 -207 15 
Lämnade bidrag -84 452 -83 119 16 
Saldo 0 0   
        
Årets kapitalförändring 258 -196 17 
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Balansräkning 
Tillgångar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 Not 
Materiella anläggningstillgångar      

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 052 1 410  

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 999 2 118  

Summa 2 051 3 529 18 
Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar 438 684  

Fordringar hos andra myndigheter 2 547 3 116 19 
Övriga kortfristiga fordringar 1 107 104 20 
Summa 4 092 3 904  

Periodavgränsningsposter      

Förutbetalda kostnader 3 049 3 049  

Upplupna bidragsintäkter 18 875 13 182  

Övriga upplupna intäkter 804 3 614  

Summa 22 728 19 845 21 
Avräkning med statsverket      

Avräkning med statsverket 19 645 17 623  

Summa 19 645 17 623 22 
Kassa och bank      

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 20 728 20 533 23 
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 6 623 5 888 24 
Kassa och bank 209 293 25 
Summa 27 559 26 714  
    
Summa tillgångar 76 075 71 615  

 
Kapital och skulder (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 Not 
Myndighetskapital       
Donationskapital 20 20   
Balanserad kapitalförändring -2 010 -1 813   
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 258 -196   
Summa -1 731 -1 989 26 
Fonder       
Fonder 911 727   
Summa 911 727 15 
Avsättningar       
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 351 365 27 
Övriga avsättningar 1 629 1 378 28 
Summa 1 979 1 743   
Skulder m.m.       
Lån i Riksgäldskontoret 2 051 3 695 29 
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 0 30 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 5 898 6 430 31 
Leverantörsskulder 1 640 6 030 32 
Övriga kortfristiga skulder 2 401 2 507 33 
Depositioner 6 630 5 888 34 
Summa 18 620 24 549   
Periodavgränsningsposter       
Upplupna kostnader 12 024 10 869   
Oförbrukade bidrag 44 272 35 715   
Övriga förutbetalda intäkter 0 0   
Summa 56 296 46 584 35 
        
Summa kapital och skulder 76 075 71 615   
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Anslagsredovisning 
Belopp i tkr  

Redovisning mot anslag 
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Not 

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 

01 05 001 002 Länsstyrelserna  
m.m. - Uppsala län 

3 192 113 927 2 067 0 0 119 186 -118 913 273 36 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
19 01 001 002 Regionala 
tillväxtåtgärder - Länsstyrelsen i 
Uppsala län 

0 207 0 0 0 207 -207 0 37 

Summa 3 192 114 134 2 067 0 0 119 393 -119 120 273   

 

Redovisning mot inkomsttitel 
Inkomsttitel Beräknat belopp 1) Inkomster Not 
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 770 1 121 

 

2537 Miljöskyddsavgift Täktavgift 4 300 4 072 
 

2552 03 Avgifter enligt avfallsförordningen 110 174 
 

2552 04 Övriga avgifter vid länsstyrelserna 0 7 
 

2714 01 Sanktionsavgifter 1 400 1 571 
 

2714 05 Brott mot utlänningslagen 0 88 
 

Summa  6 580 7 032 10 
1) Beräknat belopp 2020 är hämtat från myndighetens budgetunderlag 2021–2023, då tabell i bilaga till regleringsbrevet saknas 2020. 

 

Redovisning av beställningsbemyndiganden 
Anslag / Anslagsbenämning Tilldelat 

bemyndigande 
Ingående 

åtaganden 
Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas fördelning 
per år 

Not 

    2020 2020 2021 2022 2023 2024 
 

19 01 001 002 Regionala tillväxtåtgärder 
– Länsstyrelsen i Uppsala län 

400 202 0 0 0 0 0 37 

 

Tilläggsupplysningar och noter 
Allmänt  
Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. De flesta belopp i resultatredovisning och de 
finansiella delarna är framtagna med hjälp av ett länsstyrelsegemensamt rapportpaket i Excel. Det innebär att 
talen innehåller decimaler, vilket ger avrundningsdifferenser.  

Länsstyrelsens redovisning följer god redovisningssed enligt 6 § förordning (2000:606) om myndigheters 
bokföring. Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, är den 5 januari 2021. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen. 

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. 
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Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden.  

Avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler 
I regleringsbrevet 2020 har regeringen beslutat om följande undantag från det ekonomiadministrativa 
regelverket: 
• ”Bestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag om att resultatredovisningen ska omfatta antalet och styckkostnaden för handläggningen 
av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden, ska inte tillämpas på länsstyrelserna.” 

• ”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 efter närmare anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.” 

• ”Länsstyrelserna undantas enligt 6 kap 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag från att 
redovisa kostnaderna för avgiftsbelagd verksamhet i vilken intäkterna inte får disponeras.” 

Resultatredovisningens indelning är förändrad 
I ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 3 kap 2 §, förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, framgår att skälen till förändringar i indelning ska anges. 

Inför årsredovisning 2020 har länsstyrelserna gemensamt genomfört ett arbete att förenkla och förtydliga 
årsredovisningen. Det har bland annat inneburit att indelningen i verksamhetsområden i 
resultatredovisningen delvis har förändrats genom att verksamhetsområden har slagits samman. Praktiskt 
innebär det att koder på tvåsiffernivå, i länsstyrelsernas verksamhets- och ärendestruktur, har slagits 
samman. Syftet med det är att skapa mer likvärdiga och balanserade redovisningar av verksamhetsområdena 
som både ger en översikt och visar på bredden i länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag. År 2019 ingick 19 
verksamhetsområden i resultatredovisningen och 2020 ingår tio verksamhetsområden. 

Resultatindikatorer 
Inför årsredovisning 2020 har länsstyrelsernas nätverk för respektive verksamhetsområden fått i uppdrag att 
ta fram länsstyrelsegemensamma resultatindikatorer i enlighet med regleringsbrevsuppdrag 3E4. Meningen 
är att indikatorerna ska vara en hjälp i att redovisa verksamhetens resultat, göra resultatbedömningar samt att 
bedöma utvecklingen, exempelvis trend och riktning. Resultatindikatorerna kan också vara ett komplement i 
att beskriva verksamhetens omfattning och innehåll. 

Tabell D 
I länsstyrelsernas regleringsbrev 2020 3E4 efterfrågas uppgifter om antalet årsarbetskrafter utifrån 
finansieringskälla. På grund utav detta redovisas Tabell D – Årsarbetskrafter per finansieringsform. Denna 
statistik har i tidigare årsredovisningar inte redovisats men i likhet med Tabell C – Årsarbetskrafter redovisas 
den enligt verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) på nivå två för år 2018, 2019 och 2020. 

Tabell H och I 
I årsredovisningen för 2019 utgick en tabell som innehållit statistik om överklagade ärenden och överklagade 
ärende som ändrats i högre instans. Detta då det framkommit vissa kvalitetsbrister i framtagna data. Till 
årsredovisning 2020 har den grunddata som statistiken baseras på delvis omarbetats. Numera fokuserar 
statistiken på antalet överklagade beslut istället för antalet överklagade ärenden, vilket av 
registreringstekniska skäl bedöms ge en mer rättvisande bild. Statistiken finns nu tillgänglig i följande två 
tabeller: 
• Tabell H – överklagande beslut 



LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2020 

112 
 

 

• Tabell I – överklagade beslut som ändrats i högre instans 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor till och med brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter brytdagen redovisas som 
periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för periodavgränsningsposter har fastställts till 20 tkr.  

Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader, till exempel hyror, för att kostnaden ska belasta rätt 
period. Skulder till personalen i form av kompledighet och semesterlöner redovisas månadsvis och regleras 
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 tre år och ett anskaffningsvärde på minst ett halvt 
basbelopp redovisas som anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar vid anskaffningsvärde på 
minst 100 tkr och för förbättringsutgifter på annans fastighet på minst 50 tkr.  

Stationära och bärbara persondatorer kostnadsförs direkt på grund av den tekniska utvecklingen och 
prisnivån samt för bärbara datorer då de utsätts för extra stort slitage. 

På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning månadsvis. 

 Avskrivningsplan 
Immateriella anläggningstillgångar 5 år 
Materiella anläggningstillgångar  
Förbättringsutgift på annans fastighet Högst 7 år 
Maskiner, inventarier m.m.  

Maskiner 5 år 
IT-teknisk utrustning 3 år 
Leasingavtal 3 år 
Bilar och transportmedel 5 år 
Konst Ingen avskrivning 
Övriga inventarier 5 år 

Pågående nyanläggningar Avskrivning startas vid färdigställning och inplacering i anläggningsgrupp 

Regeln om att myndigheter inte behöver ta upp lån förrän efterföljande halvår för tillgångar anskaffade eller 
delvis uppförda efter den 31 maj respektive 30 november är borttagen i och med nya regler om lån för 
verksamhetsinvesteringar fr.o.m. 1 juli. Det innebär att tidpunkten för lån för anläggningstillgångarna är 
flyttad till slutet av december och att nettoinvesteringar för december (anskaffning av anläggningstillgångar 
minskat med avskrivningar) finns med i underlaget för att beräkna förändringar av lån i Riksgäldskontoret. 

Värdering av fordringar och skulder 
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar och 
skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  
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Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2 § förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag 
Redovisning av skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till rådsledamöter och ledande 
befattningshavare samt uppgift om uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter eller 
uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 

Namn Ersättning kronor Andra uppdrag 
Landshövding 

  

Göran Enander 1 294 428 Ledamot i insynsrådet på Strålsäkerhetsmyndigheten 
och ordförande i Miljömålsrådet samt ledamot i Rådet 
för hållbara städer 

Bostadsförmån 163 200 
 

Länsråd 
  

Johan von Knorring (till och med april) 311 526 Styrelseledamot, Wisjö AB 
Cecilia Magnusson (från april) 909 017 Inga 
Insynsråd 

  

Marlene Burwick 0 Ledamot i Kemikalieinspektionens insynsråd och i 
Miljömålsberedningen. 

Mariet Ghadimi 0 Inga 
Björn-Gunnar Lagerström 0 Inga 
Bengt-Åke Ljudén 1 500 VD Almi Företagspartner AB i Uppsala 

Gabor Nagy 1 500 Inga 
Jessika Roswall 4 500 Ledamot i Riksdagsstyrelsen, Domarnämnden och 

Sieps insynsråd. Ordförande i Juristbyrån A Roswall 
AB.  

Solveig Zander 0 Ledamot i Insynsrådet för socialförsäkring 
Eva Åkesson 3 000 Ledamot konsistoriet Uppsala universitet och Council 

Tartu Universitet Estland. Styrelseledamot 
Studentlitteratur AB. 
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Noter till resultaträkning 
Not 1 Intäkter av anslag 2020 2019   

01 05 001 002 Länsstyrelserna m.m. – Uppsala län 116 748  106 239    
19 01 001 002 Regionala tillväxtåtgärder – Länsstyrelsen i Uppsala län 57  303    
Summa intäkter av anslag 116 805  106 542    
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. Beloppet uppgår till 103 tkr (180 tkr).      

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2020 2019   
Offentligrättsliga avgifter 1 247  931    
Försäljning enligt 4 § avgiftsförordningen 6 815  8 569    
Intäkter av andra ersättningar 765  437    
Summa 8 828  9 937       

  
Varav intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen består av 

  
  

Intäkter uthyrning 818  688    
Intäkter utbildning/konferenser 474  1 632    
Intäkter konsultuppdrag 5 522  6 249    
Intäkter övriga 4 § avgifter 0  0     

6 815  8 569       
  

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. 
Skillnaden mellan åren avseende intäkter av utbildning/konferenser beror till stor del på att två stora årliga konferenser, Gimo- och 
Knivstakonferensen, år 2020 ställdes in på grund av pandemin. Dessutom var Länsstyrelsen i Uppsala län 2019 värd för den 
länsstyrelsegemensamma konferensen Plan- och bostadsdagarna. Skillnaden mellan åren avseende intäkter konsultuppdrag 
beror dels på att länsstyrelsen 2019 hade intäkter för EP-valet, dels på större kostnader avseende resurssamverkan (med 
motsvarande intäkt) 2019 och dels på en större ersättning 2019 för uppdrag i samband med tillståndsprövning i mark- och 
miljödomstolen. 
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Not 3 Intäkter av bidrag 2020 2019   
Bidrag från statliga myndigheter 79 395  89 063    

Varav 
  

  
Länsstyrelsen i Örebro län 25 074  20 561    
Naturvårdsverket 23 739  21 220    
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 10 084  18 253    
Riksantikvarieämbetet 5 853  7 644    
Havs- och vattenmyndigheten 5 533  7 867    
Statens jordbruksverk 5 110  7 116    
Länsstyrelsen i Dalarnas län 803  145    
Länsstyrelsen i Västmanlands län 595  1 382    
Post- och telestyrelsen 420  398    
Tillväxtverket 391  786    
Arbetsförmedlingen 364  447    
Kammarkollegiet 300  92    
Kärnavfallsfonden 196  675    
Länsstyrelsen i Stockholms län 177  150    
Försäkringskassan 112  32    
Länsstyrelsen i Södermanlands län 96  21    
Sveriges lantbruksuniversitet 88  0    
Statens energimyndighet 48  553    
Länsstyrelsen i Skåne län 37  148    
Uppsala universitet 17  44    
Länsstyrelsen i Hallands län 14  0    
Länsstyrelsen i Gotlands län 1  234    
Skogsstyrelsen 0  546    
Länsstyrelsen i Östergötlands län 0  238    
Strålsäkerhetsmyndigheten 0  213    
Statens historiska museer 0  34    
Socialstyrelsen -0  129    
Linneuniversitetet -29  44    
Länsstyrelsen i Kronobergs län -36  89    
Övriga motparter 407  0    

Bidrag från övriga 1 155  -244    
varav bidrag från EU:s fonder 0 0   

Summa 80 550  88 818       
  

Skillnaden mellan åren avseende intäkter av bidrag från statliga myndigheter beror till stor del på att länsstyrelsen under 2020 har 
haft lägre förbrukning av kärnkraftsmedel från MSB beroende på pandemin, då medarbetare som vanligtvis arbetar med dessa 
frågor har varit engagerade i stabsarbetet, samtidigt som förbrukningen under 2019 var större beroende på övning Havsörn. De 
medarbetare som arbetat i stab har till största delen finansierats av förvaltningsanslag men även via riktade bidrag utbetalda via 
Länsstyrelsen i Örebro län. Detta är också förklaringen till skillnaden mellan åren vad gäller bidrag från Länsstyrelsen i Örebro. 
Skillnaden mellan åren avseende bidrag från övriga beror på att länsstyrelsen har övertagit samarbetet Mitt miljösamverkan, som 
är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Dalarna, Uppsala och Västmanlands län och flertalet kommuner i dessa län. Intäkter av 
bidrag från NV har ökat jämfört med 2019. Detta beror till stor del på en återbetalning av bidrag för förorenade områden. Skillnad 
mellan åren avseende RAA beror på att ett byggnadsvårdsprojekt har blivit försenat. Dessa medel kommer att betalas ut under 
2021 och ligger kvar som oförbrukade bidrag över årsskiftet. Skillnaden mellan åren avseende HaV beror dels på pandemin, dels 
på att Övergödningsprojektet inte fick in tillräckligt med ansökningar för att dela ut alla medel under 2020. Intäkter av bidrag från 
SJV har minskat med 2 000 tkr mellan åren beroende på att ersättning för TA-medel från och med 2020 inte betalas ut från SJV.  

     
Not 4 Finansiella intäkter 2020 2019   

Räntekonto i Riksgälden 0  13    
Övriga finansiella intäkter 35  36    
Summa 35  49       

  
Skillnaden mot föregående år avseende finansiella intäkter på räntekonto i Riksgälden beror på att räntan sedan 8/1 2020 har 
varit 0 %. 
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Not 5 Kostnader för personal 2020 2019   
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och 
avtal 

-98 266  -91 066  
  

varav 
  

  
Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal (uppdragstagare) -287  -450    

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier samt övriga kostnader för personal -49 160  -47 286    
Summa -147 426  -138 352     

  
Personalkostnaderna har ökat mellan åren vilket kan förklaras av att antal årsarbetskrafter har ökat från 185 till 201, samt den 
årliga lönerevisionen. Skillnaden mellan åren avseende uppdragstagare beror främst på att länsstyrelsen 2019 genomförde 
övning Havsörn där flera deltagare var arvodister.        

Not 6 Kostnader för lokaler 2020 2019   
Kostnader för lokaler -11 810  -11 010       

  
Lokalkostnaderna som redovisas i tabell F i resultatredovisningen överensstämmer inte med denna not. Anledningen är att not F 
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 driftkostnader 2020 2019   
Resor -992  -1 118   
Varor -2 002  -3 338   
Datatjänster -11 253  -9 794   
Konsulttjänster -16 375  -17 097   
Utbildningstjänster -834  -3 455   
Övriga tjänster -13 163  -17 982   
Övrigt -128  -478    
Summa -44 746  -53 262       

  
Skillnaden mellan åren beror på att konsultkostnaderna 2019 var större med anledning av övning Havsörn, att övriga köpta 
tjänster var större 2019 med anledning av en arkeologisk undersökning, samt att utbildning/konferenskostnader under 2020 har 
varit lägre på grund av pandemin.      

Not 8 Finansiella kostnader 2020 2019   
Räntekostnader i Riksgälden -1  -83    
Övriga finansiella kostnader -24  -36    
Summa -25  -119       

  
Skillnaden avseende räntekostnader i Riksgälden beror på att räntan sedan 8/1 2020 har varit 0 %. 

     
Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar 2020 2019   

Årets avskrivningar -1 850  -2 619       
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Not 10 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 2018 2019 2020 2020 
    utfall intäkter utfall intäkter budget intäkter utfall intäkter  

Avgifter med bestämt ekonomiskt mål 
   

   
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 642  757  770  1 124   
2537 Miljöskyddsavgift 3 979  4 135  4 300  4 069   
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 129 102  110  181   

varav 
  

  
 

 
 - Avgifter enligt avfallsförordningen 129  102  110  174   
 - Övriga avgifter 0  0  0  7  

       
Övriga intäkter som inte disponeras och inte 
har bestämt ekonomiskt mål 

    

 
2714 Sanktionsavgifter 378  1 309  1400  1 571   
2714 Brott mot utlänningslagen 55  91  0  88   
Summa avgifter redovisade mot inkomsttitel 5 182  6 393  6 580  7 032  

      
 
Enligt 2020 års regleringsbrev undantas länsstyrelserna enligt 6 kap 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag från 
att redovisa kostnaderna för avgiftsbelagd verksamhet i vilken intäkterna inte får disponeras. Som en följd av det ändras notens 
uppställning till att endast omfatta intäkter för 2018, 2019 och 2020.  
Uppgifterna speglar tabell 6.2 i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna. Noten är uppdelad på avgifter med 
bestämt respektive inte bestämt ekonomiskt mål. Noten stämmer inte helt med Redovisning mot inkomsttitel då den korrigerar för 
fel gjorda tidigare år.  

 

Not 11 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 2020 2019   
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -7 032  -6 393       

  
För mer information se tabell Redovisning mot inkomsttitel samt not 10.      

Not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2020 2019   
01 05 001 002 Länsstyrelserna m.m. – Uppsala län 2 164  2 086    
19 01 001 002 Regionala tillväxtåtgärder – Länsstyrelsen i Uppsala län 150  282    
Summa 2 314  2 368    
35 tkr för mycket har bokförts som lämnade bidrag på anslag 01 05 001 002 2020 på grund av fel uppgifter i regleringsbrev till 
länsstyrelserna Ändringsbeslut 2020-12-03. Beloppet kommer att dras av på utbetalningen i januari 2021.      

Not 13 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2020 2019   
Från myndighet 

  
  

Riksantikvarieämbetet 5 138  7 564    
Länsstyrelsen i Jönköpings län -213  271    
Länsstyrelsen i Örebro län 500  105    
Socialstyrelsen 4 630  3 452    
Naturvårdsverket 25 679  4 768    
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 35 828  53 832    
Havs- och vattenmyndigheten 10 499  10 640    
Summa 82 061  80 631       

  
Medel från Riksantikvarieämbetet finansierar olika kulturvårdsinsatser och skillnaden mellan åren beror på normala variationer, då 
utbetalningarna varierar beroende på de ansökningar som inkommer till myndigheten. Skillnaden mellan åren avseende bidrag 
från Naturvårdsverket beror på att stora bidrag för åtgärdsmedel för förorenade områden har betalats ut 2020, 20,9 miljoner 
jämfört med 3,4 miljoner 2019. Bidragen från MSB betalas i princip i sin helhet till Länsstyrelsen i Västra Götaland för finansiering 
av det länsstyrelsegemensamma projektet PKR (Programmet för kontinuitet och resiliens). Tilldelade medel var lägre 2020 än 
2019. Negativt belopp för Länsstyrelsen i Jönköpings län beror på att bidrag har betalats ut från Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
men återbetalats till Länsstyrelsen i Uppsala län.       
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Not 14 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2020 2019   
Älgvårdsfonden 137 205   
Bygdemedel 124 122   
Summa 261 328      

  
Älgvårdsfondens medel har främst använts för länsstyrelsens kostnader för älgjaktsadministration och för arvoden till ledamöter i 
Viltförvaltningsdelegationen. Bygdemedel har betalats ut för investeringar som är till allmän nytta i de bygder som påverkats av 
utbyggnaden av vattenkraft.       

Not 15 Avsättning till/upplösning av fonder mm för transfereringsändamål 2020 2019   
Ingående balans 727 520   
Årets förändring 184 207   
Utgående balans 911 727      

  
Uppdelat på 

  
  

Älgvårdsfonden 
  

  
Ingående balans 456 271   
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 137 205   
Lämnade bidrag -7 -20   
Utgående balans 586 456      

  
Bygdemedel 

  
  

Ingående balans 271 249   
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 124 122   
Finansiella kostnader -0 -0   
Lämnade bidrag -70 -100   
Utgående balans 325 271      

Not 16 Lämnade bidrag 2020 2019   
Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -75 333 -69 908   
Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -9 119 -13 211   
Summa Lämnade bidrag -84 452 -83 119      

  
inom verksamhetsområden 

  
  

Deponering, administration och fördelning av medel, allmänna arvsfonden m.m. -70 -100   
Jakt och viltvård -433 -755   
Regional projektverksamhet -2 314 -2 368   
Allmänt och övergripande inom hållbar samhällsplanering och boende -116 0   
Planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen och miljöbalken -534 0   
Byggnadsvård -4 679 -6 342   
Fornminnes- och kulturlandskapsvård -56 -690   
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer -403 -532   
Allmänt och övergripande inom krishantering och skydd mot olyckor 0 -38 981   
Riskhantering och säkerhet -35 741 -14 825   
Skydd mot olyckor, räddningstjänst -47 -26   
Samverkan, ledning och samordning -40 0   
Miljömål -9 584 -5 691   
Miljöövervakning 0 -12   
Allmänt och övergripande inom skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av 
skyddade områden 

-75 0 
  

Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och kulturreservat) -420 -105   
Förvaltning och skötsel av skyddade områden -46 -20   
Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön -934 -1 602   
Havsmiljöförvaltning och havsplanering 0 9 
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Efterbehandling av förorenade områden -21 313 -3 542   
Stöd till fisket -500 -482   
Fiskevård och fritidsfiske -2 448 -3 228   
Allmänt och övergripande inom folkhälsa -34 -5   
Främjande insatser inom folkhälsoområdet -246 0   
Frågor inom mänskliga rättigheter -4 630 -3 552   
Integrationsfrågor 213 -271    

-84 452 -83 119   
varav finansiering genom EU-fonder 0 0      

  
Inom verksamhetsområdet riskhantering och säkerhet redovisas det länsstyrelsegemensamma projektet för kontinuitet och 
resliliens (PKR), medelstilldelningen år 2020 är lägre än föregående år. Efterbehandling av förorenade områden är väsentligt 
högre 2020 än 2019 vilket beror på stora bidragsutbetalningar för sanering av förorenade områden; Östhammarsågen och 
Enköpingstvätten. Positivt belopp för Integrationsfrågor beror på att bidrag har betalats ut från Länsstyrelsen i Jönköpings län, men 
återbetalats till Länsstyrelsen i Uppsala län.      

Not 17 Årets kapitalförändring 2020 2019   
Verksamhetsutfall 

  
  

Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 258 -196   
Semesterlöne- och löneskuld 103 180   
Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 som finansieras av anslag -103 -180   
Summa verksamhetsutfall 258 -196      

  
Uppbörd 0 0      

  
Transfereringar 0 0   
Summa Transfereringar 0 0    

      
Summa årets kapitalförändring 258 -196      

  
Det positiva utfallet avseende avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan beror på avgifter för dammsäkerhet där avgifter 
för både 2019 och 2020 togs in under 2020. 
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Noter till balansräkning 
Not 18 Materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31   

Förbättringsutgifter på annans fastighet 
  

  
Ingående anskaffningsvärde 3 957 3 867   
Årets anskaffning 233 91   
Utgående anskaffningsvärde 4 190 3 957      

  
Ingående avskrivningar -2 547 -1 981   
Årets avskrivningar -591 -566   
Utgående avskrivningar -3 138 -2 547    

      
Bokfört värde 1 052 1 410      

  
Maskiner, inventarier, installationer mm. 

  
  

Ingående anskaffningsvärde 12 655 12 198   
Årets anskaffning 140 639   
Årets försäljning, utrangering -282 -183   
Utgående anskaffningsvärde 12 513 12 655      

  
Ingående avskrivningar -10 537 -8 637   
Årets avskrivningar -1 259 -2 053   
Årets försäljning, utrangering 281 153   
Utgående avskrivningar -11 514 -10 537    

      
Bokfört värde 999 2 118      

  
Pågående nyanläggningar 

  
   

      
Bokfört värde 0 0      

  
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 2 051 3 529    

Not 19 Fordringar hos andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31   
Diverse fordringar andra myndigheter 1 101 939   
Mervärdesskatt 1 446 2 176   
Summa 2 547 3 116      

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31   
Uppbördsfordringar 646 27   
Övriga kortfristiga fordringar 462 77   
Summa 1 107 104      

  
Övriga kortfristiga fordringar består till största delen av återkrav av felaktigt utbetalda leverantörsfakturor. 
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Not 21 Periodavgränsningsposter 2020-12-31 2019-12-31   
Förutbetalda kostnader 

  
  

Förutbetalda hyror 2 850 2 804   
Övriga förutbetalda kostnader 199 245   
Summa förutbetalda kostnader 3 049 3 049      

  
Upplupna bidragsintäkter 

  
  

Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 18 875 13 182   
varav 

  
  

Statens jordbruksverk 16 527 11 434   
Riksantikvarieämbetet 1 503 169   
Länsstyrelsen i Örebro län 221 34   
Havs- och vattenmyndigheten 188 14   
Naturvårdsverket 182 673   
Länsstyrelsen i Västmanlands län 88 131   
Länsstyrelsen i Stockholms län 88 70   
Länsstyrelsen i Skåne län 37 0   
Arbetsförmedlingen 22 0   
Länsstyrelsen i Dalarnas län 18 0   
Länsstyrelsen i Gotlands län 1 0   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 0 221   
Kärnavfallsfonden 0 163   
Tillväxtverket 0 272   

Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 0 0   
varav finansiering genom EU-fonder 0 0   

Totala upplupna bidragsintäkter 18 875 13 182 
       

Övriga upplupna intäkter 804 3 614      
  

Summa periodavgränsningsposter 22 728 19 845      

  Upplupna bidragsintäkter från Jordbruksverket avser till allra största delen upparbetade kostnader i länsstyrelsens projekt i egen 
regi inom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Medel kan rekvireras fram till år 2023.      

Not 22 Avräkning med statsverket 2020-12-31 2019-12-31   
Uppbörd 

  
  

Ingående balans -434 -481   
Redovisat mot inkomsttitel (-) -7 032 -6 393   
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 6 695 6 440   
Skulder avseende uppbörd -771 -434      

  
Anslag i icke räntebärande flöde 

  
  

Ingående balans 201 -171   
Redovisat mot anslag (+) 207 585   
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke räntebärande flöde (-) -408 -214   
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 201 

       
Anslag i räntebärande flöde 

  
  

Ingående balans -3 192 -3 225   
Redovisat mot anslag (+) 118 913 108 325   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -115 994 -108 291   
Återbetalning av anslagsmedel (+) 0 0   
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -273 -3 192 
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Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 

  
  

Ingående balans 237 417   
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -103 -180   
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 134 237 

       
Övriga fordringar på statens centralkonto  

  
  

Ingående balans 20 812 10 114   
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 146 361 131 470   
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -140 331 -114 546   
Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -6 287 -6 227   
Övriga fordringar på statens centralkonto 20 555 20 812 

       
Summa utgående balans avräkning med statsverket 19 645 17 623 

     
Not 23 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31   

Räntekonto i Riksgälden 20 728 20 533 
       

Myndighetens räntekontokredit är 6 000 tkr och den är inte utnyttjad under året. 
     
Not 24 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31   

Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 6 623 5 888 
       

Posten består av deponerade medel avseende hyra, arrende samt säkerhet för ett tillstånd avseende miljöfarlig verksamhet. 
     
Not 25 Kassa och bank 2020-12-31 2019-12-31   

Danske Bank, Bygdemedel 187 271   
Danske Bank, Stiftelsen Sveriges nationaldag 20 20   
Dagskassor 1 1   
Summa 209 293 

 

Not  26 Myndighetskapital               
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Utgående balans 2019 20 0 -1 813 0 -196 -1 989   

varav 
     

    
Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 0 0 -1 813 0 -196 -2 010 

           
Ingående balans 2020 20 0 -1 813 0 -196 -1 989 

           
Föregående års kapitalförändring 0 0 -196 0 196 0 

           
Årets förändring 

     
    

varav 
     

    
Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 0 0 0 0 258 258   

  
     

    
Summa årets förändring 0 0 0 0 258 258   
  

     
    

Utgående balans 2020 20 0 -2 010 0 258 -1 731   
  

      
  

Donationskapital avser Stiftelsen Sveriges nationaldag medel. 
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Not  27 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2020-12-31 2019-12-31   
Ingående avsättningar 365 308   
Årets pensionskostnader 176 210   
Årets pensionsutbetalningar -191 -153   
Utgående avsättning 351 365   

  
  

  
Länsstyrelsen hade under 2020 tre personer som var beviljade delpension.    

  
  

Not  28 Övriga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31   
Lokalt omställningsarbete 

  
  

Årets förändring 251 270   
Utgående balans 1 629 1 378   

  
  

  
Omstruktureringsåtgärder 

  
  

Årets förändring 0 0    
      

Summa övriga avsättningar 1 629 1 378   
Länsstyrelsen har under 2020 använt 40 tkr och räknar med att använda 100 tkr under nästkommande år av de avsatta medlen för 
lokalt omställningsarbete.      

Not  29 Lån i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31   
Ingående balans 3 695 5 660   
Under året upptagna lån 433 670   
Årets amorteringar -2 077 -2 635   
Utgående balans 2 051 3 695   

  
  

  
Beviljad låneram 8 000 8 500      

  
Regeln om att myndigheter inte behöver ta upp lån förrän efterföljande halvår för tillgångar anskaffade eller delvis uppförda efter 
den 31 maj respektive 30 november är borttagen i och med nya regler om lån för verksamhetsinvesteringar fr.o.m. 1 juli. Det 
innebär att tidpunkten för lån för anläggningstillgångarna är flyttad till slutet av december och att nettoinvesteringar för december 
(anskaffning av anläggningstillgångar minskat med avskrivningar) finns med i underlaget för att beräkna förändringar av lån i 
Riksgäldskontoret.      

Not 30 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31   
 Beviljad kreditram 6 000 5 500      

Not  31 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31   
Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 3 240 3 706   
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 2 640 2 630   
Mervärdesskatt 19 93   
Summa 5 898 6 430      

Not  32 Leverantörsskulder 2020-12-31 2019-12-31   
Leverantörsskulder 1 640 6 030      

  
Skillnaden mellan åren beror på att länsstyrelsen under 2020, på grund av pandemin, har betalat alla leverantörsskulder till privata 
sektorn omgående.       

Not  33 Övriga kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31   
Personalens källskatt 2 322 2 350   
Övriga kortfristiga skulder 79 156   

Bestående av 
  

  
Transfereringar under utbetalning 36 153   
Övrigt 43 3   

Summa 2 401 2 507 
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Not  34 Depositioner 2020-12-31 2019-12-31   
Depositioner 6 630 5 888      

  
Av beloppet på 6 630 tkr bedöms 250 tkr regleras efter mer än 12 månader. Differens mot not 24 består av ett dubbelt utbetalt 
belopp som är bokfört som övrig kortfristig fordran.       

Not 35 Periodavgränsningsposter 2020-12-31 2019-12-31   
Upplupna kostnader 

  
  

Upplupna löner, arvoden inkl social avg 785 46   
Upplupna semesterlöner inkl social avg 8 978 8 311   
Övriga upplupna kostnader 2 260 2 512   
Summa upplupna kostnader 12 024 10 869   
Skillnad mellan åren avseende upplupna löner, arvoden inkl sociala avg beror på att retroaktiva löner avseende lönerevision 2021 
inte hann betalas ut under 2020.      

  
Oförbrukade bidrag från annan myndighet 43 277 34 727   

varav 
  

  
Naturvårdsverket 18 427 20 125   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 4 980 342   
Riksantikvarieämbetet 4 736 1 674   
Länsstyrelsen i Örebro län 4 710 5 057   
Havs- och vattenmyndigheten 3 892 1 787   
Statens jordbruksverk 2 903 2 274   
Länsstyrelsen i Västmanlands län 546 673   
Länsstyrelsen i Kronobergs län 480 92   
Statens energimyndighet 384 378   
Länsstyrelsen i Stockholms län 342 372   
Länsstyrelsen i Hallands län 287 300   
Lunds universitet 273 217   
Tillväxtverket 230 225   
Länsstyrelsen i Jönköpings län 217 3   
Post- och telestyrelsen 153 104   
Uppsala universitet 145 163   
Sveriges lantbruksuniversitet 145 234   
Kärnavfallsfonden 92 0   
Länsstyrelsen i Dalarnas län 88 338   
Länsstyrelsen i Södermanlands län 84 180   
Länsstyrelsen i Skåne län 71 71   
Linneuniversitetet 48 19   
Länsstyrelsen i Östergötlands län 45 45   
Socialstyrelsen 0 0   
Skogsstyrelsen 0 54   

Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att användas: 
  

  
 - Inom tre månader 32 % 13 945 890   
 - mer än tre månader till ett år 46 % 20 005 604   
 - mer än ett år till tre år 22 % 9 325 251   
 - mer än tre år 0 % 0   

Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 995 988   
varav finansiering genom EU-fonder 0 0   

Summa oförbrukade bidrag 44 272 35 715      
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Skillnaden mellan åren avseende oförbrukade bidrag från statliga myndigheter beror till stor del på att länsstyrelsen under 2020 
har haft lägre förbrukning av kärnkraftsmedel från MSB beroende på pandemin, då medarbetare som vanligtvis arbetar med dessa 
frågor har varit engagerade i stabsarbete. Oförbrukade bidrag från NV har minskat jämfört med 2019. Detta beror till stor del på en 
återbetalning av bidrag för förorenade områden. Skillnad mellan åren avseende RAA beror på att ett byggnadsvårdsprojekt har 
blivit försenat. Dessa medel kommer att betalas ut under 2021 och ligger därmed kvar som oförbrukade bidrag över årsskiftet. 
Skillnaden mellan åren avseende HaV beror dels på pandemin, dels på att Övergödningsprojektet inte fick in tillräckligt med 
ansökningar för att dela ut alla medel under 2020.       

  
Övriga förutbetalda intäkter 0 0   
Summa förutbetalda intäkter 0 0      

  
Summa periodavgränsningsposter 56 296 46 584 

Noter till anslagsredovisning 
    Anslag/Benämning Villkor Tilldelat belopp Utfall 
Not 36 01 05 001 002 

Länsstyrelserna m.m. - 
Uppsala län 

Anslagskredit 3 263 0   
Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 3 480 273   
Kredit på räntekonto 6 000 0   
Låneram för anläggningstillgångar 8 000 2 051   
Finansiering av förvaltningskostnader hos Region 
Uppsala 

2 129 2 164 
  

På grund av fel uppgifter i regleringsbrev länsstyrelserna Ändringsbeslut 2020-12-03 har 35 tkr för mycket bokförts som lämnade 
bidrag på förvaltningsanslaget. Beloppet kommer att dras av på utbetalningen till Region Uppsala i januari. 

   
Not 37 19 01 001 002 Regionala 

tillväxtåtgärder - 
Länsstyrelsen i Uppsala 
län 

Anslagskredit 10 0   
Anslagsbehållning som disponeras inget     
Uppföljning och utvärdering 100  4   
Beställningsbemyndigande 400 0   

På grund av osäkerhet om tilldelning kommande år har inga framtida åtaganden gjorts. Länsstyrelsen har inga oinfriade 
beställningsbemyndiganden från tidigare år.  
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Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter 
och myndighetens ekonomiska ställning. 

Uppsala den 18 februari 2021 

 

 

 

 

Göran Enander 

Landshövding  
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Bilagor 
Bilaga A. Paragrafer i förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion, som redovisas i årsredovisningen 

Paragraf Uppgift / Uppdrag Avsnitt i årsredovisning 
2 § p. 3 Följa tillståndet i länet Läget i länet 
3 § p. 1 De allmänna valen Övrig förvaltnings och trafikföreskrifter 
3 § p. 2 Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor 

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

3 § p. 3 Regional tillväxt Regional tillväxt och infrastrukturplanering 
3 § p. 4 Infrastrukturplanering Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

3 § p. 5 Hållbar samhällsplanering och boende Hållbar samhällsplanering och boende 
3 § p. 6 Energi och klimat Energi och klimat 
3 § p. 7 Kulturmiljö Kulturmiljö 
3 § p. 8 Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd 

beredskap 
Krishantering och skydd mot olyckor 

3 § p. 9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet 
3 § p. 10 Lantbruk och landsbygd Areella näringar 
3 § p. 11 Fiske Areella näringar 
3 § p. 12 Folkhälsa Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 

3 § p. 13 Jämställdhet Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 
3 § p. 14 Integration Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 
4 § p. 1 Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7§ 

ärvdabalken 
Areella näringar 

4 § p. 2 Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län Regional tillväxt och infrastrukturplanering 
4 § p. 3 I utpekade län göra de utredningar om det allmänna 

fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i 
ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken 

Areella näringar 

4 § p. 4 I utpekade län vara förvaltande och attesterande myndighet 
för vissa program inom EU:s strukturfonder 

Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

4 § p. 5 I utpekade län vara behörig myndighet enligt lagen 
(2017:244) om kontroller och inspektioner på plats enligt… 

Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

4 § p. 6 I utpekade län vara ansvarig för kontroller enligt … Regional tillväxt och infrastrukturplanering 
5 § p. 1 Integrering av jämställdhetsperspektiv Om Länsstyrelsen – integrering av 

sektorsövergripande områden 

5 § p. 2 Individbaserad statistik med kön som fördelningsgrund Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

5 § p. 3 Vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn, analysera 
konsekvenserna och ta särskild hänsyn till barns bästa 

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

5 § p. 4 Verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

5 § p. 5 Integrera mänskliga rättigheter genom att belysa, analysera 
och beakta dem, särskilt skyddet mot diskriminering 

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

5 § p. 6 Beakta folkhälsomålet i arbetet med bl.a. regional tillväxt, 
samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak 

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

5 § p. 7 Verka för att förenkla för företag Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

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

Energi och klimat 

5 § p. 9 Verka för att behovet av bostäder tillgodoses Hållbar samhällsplanering och boende 
6 § Verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid 
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling 

Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet 

7 § Geografiskt områdesansvar enligt förordningen (2015:1052) Krishantering och skydd mot olyckor 
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Bilaga B. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i 
årsredovisningen 
Bilagan innehåller återrapporteringar och uppdrag som redovisas i årsredovisningen och som framgår i 
länsstyrelsernas regleringsbrev 2020. 

Uppdrag i 
regleringsbrev 
2020 

Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 

Kap 1 A1 Agenda 2030 Om Länsstyrelsen – strategisk styrning 
och planering/Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

Kap 1 A2 Förorenade områden för bostadsbyggande Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 A3 Åtgärdssamordning mot övergödning Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län som får bidrag från HaV 
för åtgärdssamordning och alla 
län som är vattenmyndigheter 

Kap 1 A4 Förebygga introduktion och spridning av 
invasiva arter 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 A5 Regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 A6 Bevarandeplaner för Natura 2000-
områden, omprövning av vattenkraft 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 A7 Nationella planen för vattenkraft genomförs Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 A8 Hantering av EU-stöd, genomförande av 
landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet. 

Areella näringar Alla län 

Kap 1 A9 EU:s gemensamma jordbrukspolitik Areella näringar Alla län 
Kap 1 A10 Nationella livsmedelsstrategin Areella näringar Alla län 

Kap 1 A11 Sammanhållen landsbygdspolitik Areella näringar Alla län 
Kap 1 A12 Nationella mål för kulturmiljöarbete Kulturmiljö Alla län 
Kap 1 A13 Länsstrategier för jämställdhetsintegrering 

internt och i länet redovisning av 
integrering på myndigheten 

Om Länsstyrelsen – Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

Länsstrategier för jämställdhetsintegrering 
internt och i länet – redovisning av externt 
riktad verksamhet 

Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. Alla län 

Kap 1 A14 Mänskliga rättigheter redovisning av 
integrering på myndigheten 

Om Länsstyrelsen – Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

Mänskliga rättigheter – redovisning av 
externt riktad verksamhet 

Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. Alla län 

Kap 1 B1 Redovisning av 218 jakt och viltvård Övrig förvaltning och trafikföreskrifter Alla län 
Regionalt arbete, naturvård, biologisk 
mångfald, friluftsliv, hotade arter mm. – 
redovisas inkl 5118 rovdjursförvaltning, 
men exkl. vht 218* jakt och viltvård 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 B2 Barents hav Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Norrbottens och Västerbottens 
län 

Kap 1 C1 Regionala strukturfondsprogrammen 
2014–2020, samverkande insatser 

Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Alla län 

Kap 1 C2 Tilldelning av medel från anslag 1:1 
regionala tillväxtåtgärder 

Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Alla län 

Kap 1 C3 Omarrondering i Dalarnas län Areella näringar Dalarnas län 
Kap 1 C4 Förenklingsarbete – underlätta för företag Om Länsstyrelsen – Integrering av 

sektorsövergripande områden 
Alla län 

Kap 1 D2 Måluppfyllelse – kontrollplan 
livsmedelkedjan, kommunernas 
livsmedelskontroll 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

Alla län 
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Uppdrag i 
regleringsbrev 
2020 

Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 

Kap 1 D3 Livsmedels- och foderkontrollen i 
primärproduktion 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

Alla län, samordnas av 
Norrbottens län 

Kap 1 D4 Operativ tillsyn om transport av avfall Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Gävleborgs, Norrbottens, 
Stockholms, Skånes och Västra 
Götalands län 

Kap 1 D6 Hanteringen av markärenden ovanför 
odlingsgränsen och på renbetesmark 

Areella näringar Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län 

Kap 1 D7 En hållbar rennäring och en 
gynnsambevarandestatus för stora rovdjur 

Areella näringar Dalarnas, Västernorrlands, 
Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län 

Kap 1 D8 Långsiktigt hållbar rennäring Areella näringar Berörda län 
Kap 1 D9 Skada på fisk och fiskeredskap – 

ersättning 
Areella näringar Alla län till HaV 

Kap 1 D10 Skada av vilt och ersättning för skada av 
vilt på annat än renar, fisk och 
fiskeredskap 

Övrig förvaltning och trafikföreskrifter Alla län 

Kap 3 B5 Samverkansråd vid Statens kulturråd  Kulturmiljö Hallands län 
Kap 3 B7 Civilt försvar (eller i särskild ordning) Krishantering och skydd mot olyckor Alla län 

Kap 3 B9 Stödja kommunernas beredskapsplanering 
av det civila försvaret (eller i särskild 
ordning) 

Krishantering och skydd mot olyckor Alla län 

Kap 3 B17 Anvisningsmodell för ensamkommande 
barn – nyanlända 

Folkhälsa, jämställhet, integration mm Alla län 

Kap 3 E4 ÅR i enhetlig struktur, redovisning av 
statistik enligt VÄS m.m. 

Året i siffror Alla län 

Bilaga C. Övriga uppdrag, förordningar m.m. som 
redovisas i årsredovisningen 
Bilagan innehåller regeringsuppdrag och hänvisningar till paragrafer i förordningar i vilka det uttryckligen 
framgår att återrapportering/redovisning ska ske i årsredovisningen. 

Uppdrag/förordning Område Avsnitt i årsredovisning 
2 kap. 4 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag  

Förhållanden av väsentlig betydelse för 
regeringens uppföljning och prövning av 
verksamheten  

Övrig rapportering  

3 kap. 2 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 

Avgiftsfinansierad verksamhet Övrig rapportering 

3 kap. 3 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag  

Kompetensförsörjning Om Länsstyrelsen/Organisation och 
medarbetare 

7 kap. 2 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 

Skattepliktig ersättning till ledamöter i styrelse, 
råd utsett av regeringen och myndighetens 
ledande befattningshavare 

Finansiell redovisning 

7 kap. 3 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 

Frånvaro på grund av sjukdom Om Länsstyrelsen/Organisation och 
medarbetare 

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

Utveckling av hållbara städer Hållbar samhällsplanering och boende (40–
41) 
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Bilaga D. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i särskild 
ordning 
Bilagan innehåller regleringsbrevsuppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev 2020 som redovisas i särskild 
ordning. Förteckningen är kompletterad med uppdrag från tidigare regleringsbrev, som redovisas i särskild 
ordning under 2020. 

Uppdrag ur 2020 års regleringsbrev 

Uppdrag i regleringsbrev Rapporterings-
datum 

Rapporterat till Länsstyrelsens 
diarienummer 

1 D1 Utvecklingsarbete tillsyn 2021-06-01 Finansdepartementet  
1 D5 Alkohol/livsmedelskontroll – 
digital inhämtning av uppgifter från 
företag 

2021-06-01 Näringsdepartementet  

3 A1 Energi- och klimatstrategier 2021-01-31 Länsstyrelsen i Dalarnas län  
3 A2 Integrering av klimat och 
energimål 

2021-01-31 Länsstyrelsen i Dalarnas län  

3 A3 Skydd av dricksvatten 2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Miljödepartementet 

535-9982-2020 

    

3 A4 Åtgärder havs- och vattenmiljö 2021-02-15 Länsstyrelsen i Västernorrlands län redovisar samlat 
till Havs- och vattenmyndigheten med kopia till 
Miljödepartementet 

 

3 A5 Restaurering o anläggning 
våtmark 

2021-02-15 Länsstyrelsen i Gotlands län redovisar samlat till 
Miljödepartementet 

 

3 A6 Skydd av tätortsnära natur 2020-09-30 Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra 
Götaland redovisar till Miljödepartementet 

 

3 A7 Friluftslivspolitiken 2021-02-15 Naturvårdsverket med kopia till Miljödepartementet  
3 A8 Skydd, skötsel och förvaltning 
av värdefulla naturområden, arter 
mm 

2021-02-15 Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten 
med kopia till Miljödepartementet 

 

3 A9 Strandskyddsärenden, statistik 2021-02-15 Naturvårdsverket med kopia till Miljödepartementet  
3 A10 Kostnader EU-stöd 2020-02-01 Jordbruksverket med kopia till 

Näringsdepartementet 
601-171-2021 

3 A11 Vilda pollinatörer i landskapet 2021-02-15 Naturvårdsverket med kopia till Miljödepartementet  
3 B1 Kartläggning av statlig närvaro 
och service 

2020-12-31 Finansdepartementet  

3 B2 Handläggningstider 
överklagade beslut om lov 

2021-02-26 Boverket kopia till Finansdepartementet  

3 B3 Motverka vräkning av 
barnfamiljer 

2021-06-15 Boverket kopia till Finansdepartementet  

3 B4 Utveckling av 
handläggningstider förprövning 
djurstallar, samråd, och prövning 
miljöfarlig verksamhet 

2021-03-31 Näringsdepartementet  

3 B6 Främja kulturmiljöstrategier 2021-06-30 Kulturdepartementet  
3 B7 Civilt försvar  Redovisas enligt planeringsanvisningar JU 

2015/09669/SSK 
 

3 B8 Krisberedskap och höjd 
beredskap 

2020-10-31 MSB med kopia till Justitiedepartementet 457-4550-2020 

3 B9 Beredskapsplanering   Redovisas enligt planeringsanvisningar JU 
2015/09669/SSK 

Redovisades till 
Finansdep. och MSB, 
december 2020 i RSA. 
451-9400-2020 

3 B10 Granbarkborrar 2020-12-01 Näringsdepartementet 512-9225-2020 
3 B11 Förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld 

2021-03-26 Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

3 B12 Föräldraskapsstöd  Redovisas till Socialdepartementet enligt 
anvisningar i uppdrag Fi 2018/03219/SFÖ m.fl. 
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Uppdrag ur 2020 års regleringsbrev 

Uppdrag i regleringsbrev Rapporterings-
datum 

Rapporterat till Länsstyrelsens 
diarienummer 

3 B13 Praktisk tillämpning av barns 
rättigheter i kommuner och regioner 

2021-07-01 
 
2020-03-01 

Länsstyrelsen i Dalarnas län redovisar samlad 
slutredovisning till Arbetsmarknadsdepartementet 
Delredovisning  

 

3 B14 Spelmissbruk 2021-03-31 Socialdepartementet  
3 B15 Utsatta EU-medborgare 2021-01-31 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat till 

Socialdepartementet 
 

3 B16 Lägesbild nyanlända och 
asylsökande 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

3 B18 Beredskap och 
mottagningskapacitet nyanlända 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

3 B19 Beredskap och 
mottagningskapacitet 
ensamkommande barn och unga 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

3 B20 Insatser för asylsökande 2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

3 B21 Utbildningsmaterial Västra 
Götaland 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Västra Götalands län rapporterar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

3 B22 Ersättning enligt §§ 37 & 37a 
(2010:1122) 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

3 B23 Redovisning enligt förordning 
(2010:1138) om samhällsorientering 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

3 B24 Redovisning om portalen 
informationsverige.se 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

3 B25 Nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

2020-11-13 Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med 
kopia till Kulturdepartementet 

811-7298-2020 

3 B26 Minoritetspolitikens mål 2021-04-06 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat till 
Kulturdepartementet 

 

3 B27 Informationssäkerhetsarbete 2020-09-15 Finansdepartementet  
3 B28 Aktiviteter på 
demokratiområdet 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat till 
Kulturdepartementet 

 

3 C1 Bredband 2021-01-29 Länsstyrelsen i Dalarnas län redovisar samlat till 
PTS med kopia Infrastrukturdepartementet 

 

3 C2 Grundläggande betaltjänster 2020-12-01 Infrastrukturdepartementet 341-9329-2020 
3 C3 Prognoser Tillväxtverket 
användning 19 1:1 

 Redovisas till Tillväxtverket enligt anvisningar   

3 C4 Fisketillsyn 2021-02-01 HaV med kopia Näringsdepartementet  
3 C5 Mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld m.m. 

2021-03-12 Länsstyrelsen i Örebro län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

3 C6 Territoriella program Nord 
2014–2020, medfinansieringen 

2020-04-02 Tillväxtverket kopia Näringsdepartementet Inget ärende 

3 C7 Territoriella program Nord 
2014–2020, beslutade och betalade 
EU-medel 

2020-04-02 Tillväxtverket kopia Näringsdepartementet Inget ärende 

3 D1 Goda exempel samordning 
kommunal tillsyn 

2021-09-01 Boverket kopia till Finansdepartementet  

3 D2 Hinder för digital 
detaljplaneprocess 

2021-09-01 Boverket kopia till Finansdepartementet  

3 D3 Tillsynsvägledning enskilda 
avlopp 

2021-02-15 Havs- och vattenmyndigheten med kopia 
Miljödepartementet 

509-401-2021 

3 D4 Kommunal samverkan kontroll 
enligt Livsmedelslagen m.m. 

2020-12-31 Miljödepartementet och Näringsdepartementet 281-8061-2020 

3 D5 Utvärdering Sevesotillsyn 2020-10-01 MSB med kopia Justitiedepartementet 458-9931-2020 

3 D6 Utveckling tillsyn enligt MB 2021-02-15 Naturvårdsverket kopia Miljödepartementet. 509-401-2021 
3 D7 Stöd vatten- och avloppsplaner 2021-02-15 Havs- och vattenmyndigheten kopia 

Miljödepartementet 
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Uppdrag ur 2020 års regleringsbrev 

Uppdrag i regleringsbrev Rapporterings-
datum 

Rapporterat till Länsstyrelsens 
diarienummer 

3 E1 Prognoser Hermes – 
förvaltningsanslag 

2020-02-10  
2020-05-04  
2020-07-27  
2020-10-23 

ESV (HERMES) 106-1077-2021 

3 E2 Prognoser Hermes – 
Utgiftsområde 19 anslag 1:1 

2020-02-10  
2020-05-04  
2020-07-27  
2020-10-23 

ESV (HERMES) 106-1077-2021 

3 E3 Indelning avgiftsbelagd 
verksamhet 

2020-10-07 Finansdepartementet  

3 E4 Redovisa statistik inom 
naturvård samt miljö- och 
hälsoskydd 

2020-03-15 Miljödepartementet  

3 E5 Resultatredovisningens tabeller 
till Örebro 

2021-02-22 Redovisning Länsstyrelsen i Örebro län enligt 
anvisningar 

 

3.53 Funktionshinderspolitik (bilaga 
2, pågående uppdrag) 

2021-03-01 Socialdepartementet  

 
Uppdrag ur 2019 års regleringsbrev som rapporterats 2020 

Uppdrag i regleringsbrev Rapporterings-
datum 

Rapporterat till Länsstyrelsens 
diarienummer 

3.3.a Projekt för datainsamling 2020-10-30 Länsstyrelsen i Södermanlands län redovisar till 
Finansdepartementet 

 

3.6 Skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar – 
vidtagna åtgärder och övningar 

2020-05-31 Justitiedepartementet 455-5138-2020 

3.7 Kulturmiljö och kulturmiljövärden 
i lokala plan-, bygg- och 
bostadsprocesser 

2020-01-31 Kulturdepartementet 430-384-2020 
 

3.9 Minoritetspolitik 2020-04-06 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat 
till Kulturdepartementet 

811-5312-2019 

3.10 Regionalt arbete inom 
energiomställning och minskad 
klimatpåverkan 

2020-01-31 
 
2020-02-22 

Länsstyrelsen Dalarnas län 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län redovisar samlat till 
Naturvårdsverket 

 

3.11 Tillsyn enligt Miljöbalken 2020-02-15 Naturvårdsverket 509-386-2020 
3.12 Tillsynsvägledning av enskilda 
avlopp 

2020-02-15 Havs- och vattenmyndigheten 509-386-2020 

3.13 Efterbehandling av förorenade 
områden 

2020-02-15 Naturvårdsverket Rapportering gjordes samlat 
av Länsstyrelsen i 
Västerbottens län. Vår 
rapportering via e-post till 
länsstyrelsen har inte 
diarieförts 

3.14 Strategiskt VA-arbete 2020-02-22 Havs- och vattenmyndigheten 509-386-2020 
3.19 Havs- och vattenmiljö 2020-02-15 Havs- och vattenmyndigheten  
3.20 Översyn av vattenförekomster 2020-02-28 Miljö- och energidepartementet  
3.21 Strandskydd 2020-02-15 Naturvårdsverket 526-246-20 

3.22 Friluftslivspolitiken 2020-02-15 Naturvårdsverket  
3.24 Effektivare administration av 
jordbruks- och landsbygdsstöd 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Örebro län redovisar till 
Näringsdepartementet 

 

3.25 Tillsyn över djurhälsopersonal 2020-02-01 Statens jordbruksverk  
3.26 Övertagande av uppgifter på 
djurområdet 

2020-02-01 Länsstyrelsen i Norrbottens län redovisar samlat 
till Näringsdepartementet 

 

3.28 Infrastrukturplanering 2020-01-31 Post- och telestyrelsen  



LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2020 

133 
 

 

Uppdrag ur 2019 års regleringsbrev som rapporterats 2020 

Uppdrag i regleringsbrev Rapporterings-
datum 

Rapporterat till Länsstyrelsens 
diarienummer 

3.36 Förenkla för företag 2020-03-31 Länsstyrelsen i Kronobergs län redovisar samlat 
till Näringsdepartementet 

106-4709-2019 

3.37 Plan- och byggverksamhet 2020-01-31 Boverket 400-9024-19 
3.39 Överklagande enligt plan- och 
bygglagstiftningen 

2020-02-28 Boverket  

3.42 Samordning av tidiga insatser 
för asylsökande 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

851-9091-2019 

3.43 Statsbidrag till verksamheter för 
asylsökande m. fl. 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

851-9094-2019 

3.44 kommunernas beredskap och 
mottagningskapacitet 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

851-25-2020 

3.45 Fördelning av medel för 
kommunersättningar och 
etableringsåtgärder 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

851-26-2020 

3.46 Samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

851-797-2019 

3.47 Portalen 
www.informationssverige.se 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

851-9315-2019 

3.48 Ensamkommande asylsökande 
barn 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet  

851-9127-2019 

3.49 ANDT-samordning 2020-01-31 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar 
samlat till Folkhälsomyndigheten 

706-8022-2020 
706-8532-2019 

3.50 Förstärkt alkohol- och 
tobakstillsyn 

 Länsstyrelserna ska lämna samlad redovisning till 
Folkhälsomyndigheten enligt anvisningar i 
uppdrag (S2016/01458/FS) Örebro län? 

 

3.51 Spelmissbruk 2020-02-15 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar 
samlat till Socialdepartementet 

709-669-2020 

3.54 Mäns våld mot kvinnor 2020-03-31 
 
2020-03-31 

Socialdepartementet 
 
Socialdepartementet 

801-213-2020 

3.55 Hedersrelaterat våld och 
förtryck 

2020-03-31 Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisar till 
Socialdepartementet 

 

3.56 Utsatta EU-medborgare 2020-01-31 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat 
till Socialdepartementet 

820-5307-2019 
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		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Underkänt		Relevant kapsling






Till början


