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Länsstyrelsen – en samlande kraft 
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. 
Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella 
politiken och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. 
Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan 
och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan. 
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Landshövdingen har ordet 
Liksom 2020 kan en redovisning av 2021 inte annat än ta sin utgångspunkt i hanteringen och 
konsekvenserna av den pågående pandemin. Som geografiskt områdesansvarig myndighet har länsstyrelsen 
under större delen av året haft en krisledningsstab i gång i syfte att, bland annat, leverera lägesbilder till 
regeringen samt samordna och stötta länets kommuner och regionen i hanteringen av situationen. I och med 
att den tillfälliga covid-19-lagen trädde i kraft, organiserade myndigheten därtill en ny enhet för att hantera 
det tillsynsuppdrag som tilldelats länsstyrelsen. Utöver tillsyn har vi lagt stort fokus på rådgivning och 
informationsspridning. Omfattande samverkan med relevanta aktörer i länet har bibehållits under året och 
återkommande samråd har fortsatt äga rum med särskilt identifierade grupper såsom representanter för 
näringslivet, civilsamhället samt andra statliga myndigheter. Detta för att gemensamt skapa förutsättningar 
för minskad smittspridning och samtidigt begränsa de långvariga negativa effekterna på samhället och dess 
invånare. Som en del av detta har jag under året besökt samtliga länets kommuner och träffat ett femtiotal 
företag för att få en bild av pandemins påverkan på näringslivet. För att uppmärksamma de myndigheter, 
organisationer och individer som påverkats av, och bidragit under covid-19-pandemin, besökte kungaparet 
länet i september.  

Parallellt med hanteringen av pandemin har myndigheten eftersträvat att upprätthålla övrig verksamhet i så 
stor utsträckning som möjligt. Uppsala län tillhör landets mest expansiva regioner, med den procentuellt 
högsta befolkningsökningen i landet under flera års tid. Detta ställer krav på en långsiktigt hållbar 
samhällsplanering. Samtliga åtta kommuner uppvisar en befolkningstillväxt, vilket är en styrka för länet. 
Viktiga komponenter för länets fortsatta utveckling är dels att det byggs en fyrspårig järnväg mellan Uppsala 
och Stockholm (och att finansieringen för denna säkras), dels att det fortsatt byggs bostäder i länet som kan 
försörja den ökande befolkningen. I slutet av året lämnade länsstyrelsen den första rapporten gällande 
uppföljningen av efterlevnaden av de avtal som staten träffat om större samlade exploateringar, de så kallade 
fyrspårsavtalen.  

Tillgången till eleffekt är en annan förutsättning för fortsatt tillväxt i länet och för omställning till ett hållbart 
transportsystem. Plattformen #uppsalaeffekten, som leds av länsstyrelsen, är en pågående regional 
samverkan mellan offentliga aktörer i länet för att effektfrågan inte ska hindra tillväxt och klimatarbetet i 
länet. Näringslivet och regionnätsägarna har under året involverats tydligare i projektet.  

Miljö-, klimat- och naturvård har fortsatt prioriterats högt vid myndigheten. Under året har jag deltagit på en 
rad olika aktiviteter kopplat till friluftslivets år 2021, i syfte att uppmärksamma friluftsliv som en väg mot 
hälsa och välbefinnande. En av få positiva effekter av pandemin har varit att länets befolkning i högre 
utsträckning vistats i naturen och vi har fortsatt sett ett stort antal besökare i våra naturreservat. Under året 
fattade myndigheten beslut om att bilda ett antal nya naturreservat, som utöver att bidra till biologisk 
mångfald också skapar förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. 

Länsstyrelsens tre regionala råd ligger till grund för arbetet med länsstyrelsens prioriterade frågor. För 
Uppsala läns miljö- och klimatråd har åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län fortsatt varit i fokus. 
Nya hållbarhetslöften har under året undertecknats av ett stort antal aktörer, framförallt inom området vatten. 
Råd för social hållbarhet har lyft de effekter covid-19 haft på olika utsatta grupper i samhället, men även 
fortsatt prioritera områdena; mäns våld mot kvinnor samt hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socio-
ekonomiskt utsatta områden. Krissamverkansrådet har naturligtvis haft stor betydelse för den framgångsrika 
samverkan kring covid-19. Där har även uppmärksammats implementeringen av de nya beredskapszonerna 
kring Forsmarks kärnkraftverk. 

Länsstyrelsen strävar ständigt efter att förkorta handläggningstider och att minska ärendebalanser, så även 
under 2021. Genom regelbunden uppföljning, särskilda satsningar inom vissa ärendetyper och genom årliga 
så kallade handläggningsveckor har vi fortsatt arbetat för att utveckla och förfina våra rutiner. År 2021 har 
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varit ett utmanande år, där ett sedvanligt högt exploateringstryck i kombination med pandemin lett till att vi 
haft större utmaningar i att upprätthålla den tidigare mycket goda måluppfyllelsen gällande 
handläggningstider.  

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 de båda 
rektorerna, regionstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt regionchefen för 
handelskammaren i länet. Under året har vi påbörjat arbetet med en ny strategiskt plan för den kommande 
treårsperioden. 

För STUNS i allmänhet och för innovationsarbetet i synnerhet är internationellt samverkan av särskild vikt. 
Året har möjliggjort flertalet framgångsrika internationella besök i länet. I juni tog vi emot Lettlands 
president som besökte Uppsala som en del av ett officiellt Sverigebesök. Senare i september välkomnades en 
delegation av Estland, Lettland och Litauens talmän. Därtill har även ett stort antal ambassadörer välkomnats 
liksom ledningar för myndigheter som arbetar med innovationsfrågor. I år har jag även fått möjligheten att 
inviga ett nytt minnesmärke över Dag Hammarskjöld vid Uppsala slott. Minnesmärket ska synliggöra 
kopplingen mellan Hammarskjöld och Uppsala slott och levandegöra hans livsgärning och de ideal han stod 
för. 

Uppsala är ett län med mycket goda förutsättningar. Vi har en stark befolkningstillväxt, ett varierat 
näringsliv, en stark offentlig sektor och mycket fokus på forskning och innovation. Det är viktigt att nu inte 
slå sig till ro utan fortsätta utvecklingsarbetet för ett långsiktigt hållbart Uppsala län. 

 

Göran Enander 

Landshövding i Uppsala län 

  
Foto: Sara Linderoth 
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Om årsredovisningen 
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  
• Om årsredovisningen 
• Om länsstyrelsen 
• Resultatredovisning  
• Finansiell redovisning 
• Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 
• Bilagor 

Avsnittet Om länsstyrelsen beskriver länsstyrelsens övergripande uppgift, hur vi arbetar med den strategiska 
styrningen, verksamhets- och organisationsutveckling samt de länsstyrelsegemensamma stödverksam-
heterna. Resultatredovisningen innehåller bland annat en myndighetsövergripande redovisning och en 
redovisning per verksamhetsområde, som utgår från den länsstyrelsegemensamma verksamhets- och 
ärendestrukturen (VÄS). Den finansiella redovisningen innehåller resultaträkning, balansräkning, 
anslagsredovisning samt tilläggsupplysningar och noter.  

Bilaga A–C beskriver vilka paragrafer i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, reglerings-
brevsuppdrag och övriga uppdrag som ingår i resultatredovisningen samt var i årsredovisningen de 
redovisas. Bilaga D tydliggör vilka regleringsbrevsuppdrag som redovisas i särskild ordning. 

Om resultatredovisningen 
Redovisningen per verksamhetsområde inleds med en tabell med instruktionsuppgifter, reglerings-
brevsuppdrag eller andra återrapporteringsgrunder som redovisas i avsnittet. Därefter följer en redogörelse 
för verksamhetsområdets uppgifter, uppdrag och mål samt en beskrivning av hur vi genomför verksamheten. 
Vi redovisar resultatet genom att beskriva prestationer och effekter för att slutligen göra en bedömning av 
resultatet, bland annat med 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 
Nedan förklarar och definierar vi några av de begrepp som vi använder oss av i resultatredovisningen. 

Uppgifter utgår i regel från förordningar, till största delen från det som står i förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion. 

Uppdrag utgår till största delen från tidsatta uppdrag som regeringen angett i regleringsbrevet eller i något 
annat beslut. 
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Länsstyrelsens verksamhet styrs av att vi i utförandet av våra uppgifter och uppdrag ska bidra till att 
nationella och mer övergripande mål får genomslag i länet och där länsstyrelsens insatser som enskild 
myndighet i olika grad påverkar måluppfyllelsen. Dessa mål kan alltså vara olika verksamhetsnära, det vill 
säga de kan ha varierande koppling till de egna arbetsinsatserna.  

I enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag (FÅB) har länsstyrelsen tagit fram resultatindikatorer som ska användas som stöd för 
bedömningar av måluppfyllelsen och resultaten inom respektive verksamhetsområde. Indikatorer är mått 
som används i bedömning av måluppfyllelse. En indikator mäter i regel en avgränsad del av ett mål. Under 
året har ett särskilt uppdrag genomförts som syftar till att ta fram länsstyrelsegemensamma indikatorer. 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. Vi har också fokuserat på att välja ut 
eller ta fram relativt få och relevanta indikatorer. 

Det finns flera områden i resultatredovisningen som länsstyrelsen inte redovisar indikatorer för. Skälen till 
det är bland annat: 

• svårigheter inom vissa områden att definiera relevanta indikatorer som påvisar eller indikerar en 
resultatutveckling utifrån uppdraget 

• att tid och/eller kostnad för att ta fram underlaget till resultatindikatorn är för stor, eller 
• att länsstyrelserna i vissa fall kan behöva samordna sig och komma överens om vilka indikatorer som 

bör följas över tid. 

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

Grunder för bedömningar 
För varje verksamhetsområde bedöms resultatet av genomförda insatser i förhållande till 
verksamhetsområdets uppgifter, uppdrag och mål. Bedömningarna motiveras med stöd av indikatorer och 
övriga resultatbeskrivningar. De bedömningsnivåer som vi använder 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. 
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Om länsstyrelsen 
I förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen) anges att i varje län finns en 
länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan 
myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.  

Om våra uppgifter, uppdrag och mål 
Länsstyrelseinstruktionen anger övergripande inom vilka områden länsstyrelsen har uppgifter och hur 
länsstyrelsen ska styras och organiseras. Länsstyrelsernas uppdrag ges via lag av riksdagen och via 
förordning eller beslut av regeringen, främst i vårt regleringsbrev. Även EU:s direktiv och förordningar styr 
länsstyrelsernas verksamhet.  

Länsstyrelsen arbetar för det hållbara samhället. Utifrån de tre dimensionerna social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet arbetar vi för en hållbar utveckling i länet. Vi ansvarar för att beslut från riksdagen 
och regeringen får regionalt genomslag och vi samordnar den statliga verksamheten. Vi ska tillvarata såväl 
individens som samhällets intressen i utvecklingen av länet. Vi bedriver verksamhet inom flera olika 
samhällsområden och vi ska vara en kunskapsorganisation som har förmågan att arbeta tvärsektoriellt i 
många frågor. 

Det saknas ett riksdagsbundet mål för länsstyrelserna. Övergripande ska dock länsstyrelserna verka för att 
nationella mål ska få genomslag i länen, samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och 
förutsättningar. Detta omfattar samtliga län, oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan staten, 
kommunerna och regionerna. I redovisningen av respektive verksamhetsområde knyter vi an till relevanta 
nationella och regionala mål som uppgifterna och uppdragen ska bidra till att uppnå. Resultaten vi redovisar 
kan bestå av såväl prestationer som effekter på kort, medellång eller lång sikt.  

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 konsekvens-
analys 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. 
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Organisation 

 
Figur. Länsstyrelsens organisationsschema per 2021-12-31. 
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Länsstyrelsegemensamma stödverksamheter 
Ett antal av länsstyrelsens stödverksamheter har inordnats i nationella funktioner med hemvist vid en 
länsstyrelse. Dessa är:  

Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning 
Funktionen har till uppgift att försörja samtliga länsstyrelser med IT. Former och inriktning samt 
ansvarsfördelning inom ramen för samverkan regleras via den gemensamma överenskommelsen. Värdlän för 
IT-avdelningen är Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Samordnad löneservice 
Funktionens uppdrag är att hantera löner för 22 myndigheter, 21 länsstyrelser samt Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Tillfälligt hanterar löneservice även lönerna för 
Brottsförebyggande rådet, Brå. Den övergripande inriktningen för löneservice är att bedriva verksamheten 
med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och god service. Värdlän för funktionen löneservice är 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Telefonistorganisation 
Funktionens uppdrag är att hantera samtal för 20 länsstyrelser och vidarebefordra samtalen till rätt person i 
rätt län. Den övergripande inriktningen för telefonistorganisationen är att bedriva verksamheten med balans 
mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och god service. Värdlän för telefonistorganisationen är Länsstyrelsen i 
Kronobergs län. 

Ekonomiadministration LstEA 
LstEA har i uppdrag att effektivisera och samordna ekonomiadministration och redovisningsmodell så att 
länsstyrelsernas ekonomiska information är enhetlig, jämförbar och rättvisande. LstEA äger länsstyrelsernas 
redovisningsmodell. Värdlän för LstEA är Länsstyrelsen i Örebro län. 

Dataskydd och informationssäkerhet 
Funktionens uppdrag är att främja en god dataskyddskultur och informationssäkerhet både i det nationella 
perspektivet och inom varje länsstyrelse. Genom gemensam IT, gemensamma system och identiska uppdrag 
behöver de 21 länsstyrelserna hantera och lösa dessa frågor på samma sätt. I funktionen ingår befattningen 
dataskyddsombud, som är obligatorisk enligt förordningen. Värdlän för funktionen för Dataskydd och 
informationssäkerhet är Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Gemensamma kansliet 
Gemensamma kansliet ska i sitt övergripande uppdrag skapa förutsättningar för gemensam utveckling- och 
förvaltning och inom området stärka och effektivisera samarbetet. Detta genom att på länsrådens uppdrag 
arbeta med länsstyrelsegemensamma strukturer och styrning av utveckling och förvaltning. Värdlän för det 
gemensamma kansliet är Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
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Figur. Länsövergripande samverkan 

För att kunna hantera länsstyrelsernas bredd av verksamhetsområden har länsråden delat in sig i sex 
länsrådsgrupper och i respektive länsrådsgrupp deltar fem till sju länsråd. Varje länsrådsgrupp har ett antal 
nätverk knutna till sig vilka arbetar operativt på uppdrag från länsrådsgruppen. Alla nätverk har 
representation från samtliga 21 länsstyrelser.  

Antalet anställda och antalet årsarbetskrafter har ökat mellan åren vilket beror på en utökning av antalet 
uppdrag och en ökad tilldelning av riktade sakanslagsmedel. 

Förvaltnings- och utvecklingsportfölj 
För att åstadkomma en effektiv samverkan har länsstyrelserna sedan 2015 en etablerad portföljstyrning av 
sin utveckling och förvaltning. På en aggregerad nivå styrs den gemensamma utvecklings- respektive 
förvaltningsportföljen genom att planering, uppföljning och beredning med mera sker hos Gemensamma 
kansliet som också utgör en portföljhanteringsfunktion. Beslut fattas därefter av länsrådsgrupp sju som 
tillsammans med IT-chef utgör portföljstyrgrupp.  

Förvaltningsportföljen har en förvaltningsmodell och 13 etablerade förvaltningsobjekt. Varje objekt styrs, 
inom ramen för sitt mandat, av en objektstyrgrupp med objektägare från såväl verksamheten som IT-
avdelningen. Objekten är knutna till den länsrådsgrupp som ansvarar för verksamhetsområdet och har även 
koppling till ett eller flera av länsrådsgruppens nätverk. 

Utvecklingsportföljens utvecklingsinsatser kopplas till en gemensam digital strategi samt en gemensam 
målkarta som bland annat omfattar nedanstående strategiska mål: 

• Kontakten med länsstyrelserna är enkel och effektiv 
• Länsstyrelserna främjar samarbete och innovation 
• Länsstyrelsernas gemensamma förvaltning och utveckling är effektiv 
• Förtroendet för länsstyrelserna är stort  
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Därutöver har länsstyrelserna alltid ett antal initiativ som måste genomföras utifrån beroenden till 
sektorsmyndigheters uppdrag. För 2021 är det exempelvis Samtjänst vattenbruk tillsammans med 
Tillväxtverket samt uppdrag samordnade av DIGG såsom Single Digital Gateway. I övrigt anpassas 
innehållet i de båda portföljerna utifrån verksamheternas behov. 

Resultatredovisning 
Länsstyrelsens resultatredovisning är indelad i fyra avsnitt: myndighetsövergripande redovisning, 
redovisning per verksamhetsområde, övrig redovisning och året i siffror. 

Myndighetsövergripande redovisning 
I det här avsnittet redovisar vi resultat av verksamhet som berör flera verksamhetsområden eller som inte kan 
placeras i ett enskilt verksamhetsområde. 

Verksamhetsöversikt 
Nyckeltal: Verksamhetsöversikt År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 212,8 200,6 184,9 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 146 138,4 125,2 

Antal årsarbetskrafter män 66,5 62,1 59,6 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 18 548 19 012 18 365 

Antal beslutade ärenden 18 675 19 683 17 186 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 4 976 5 315 4 431 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 225 473 205 857 205 363 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 41 710 84 452 83 119 

Kommentar till tabellen Nyckeltal Verksamhetsöversikt 
Antalet anställda och antalet årsarbetskrafter har ökat mellan åren vilket beror på en utökning av antalet 
uppdrag och en ökad tilldelning av riktade sakanslagsmedel.Verksamhetskostnadern har ökat med närmare 
20 miljoner mellan året och den största ökningen beror på att personalkostnaderna har ökat med 12 miljoner, 
beroende på att antal årsarbetskrafter har ökat med över 12 personer, den årliga lönerrevisionen samt att 
myndigheten i likhet med andra myndigheter fick en viss nedsättning av arbetsgivaravgifterna under 
föregående år med anledning av pandemin. Länsstyrelsen har dessutom köpt mer tjänster under året, övriga 
tjänster har ökat med ca 7 miljoner jämför med föregående år vilket till största delen beror på att mer 
vårdmedel har använts till länsstyrelsens naturreservat samt att flera underhålls- och byggnationsarbeten har 
genomförts. Länsstyrelsen har även köpt något fler konsulttjänster under 2021 jämfört med 2020. 

Både antal inkomna och antal beslutade ärenden har minskat mellan åren, men det finns variationer mellan 
ärendegrupperna. Den största ökningen återfinns inom VÄS 22–21, 25 Övrig förvaltning och 
trafikföreskrifter och den största anledningen till ökningen är att pandemitillsynen redovisas inom detta 
område. De största minskningarna återfinns inom områdena VÄS 60–62 Areella näringar, minskningen inom 
detta område är procentuellt liten men kan delvis förklaras av att verksamheten har fokuserat på att hantera 
återkrav från innevarande programperiod vilket medfört färre antal beslut om utbetalning har fattats, och 
inomVÄS 40–41 Hållbar samhällsplanering och boende, men komplexiteten i de inkomna ärendena inom 
denna ärendegrupp har istället istället ökat. 

Lämnade bidrag har minskat jämfört med tidigare år vilket till största delen  beroende på att projekten för 
kontinuitet och resiliens. avslutades 2020. Länsstyrelsen i Uppsala län projektledde dessa projekt och 
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betalade ut bidragsmedel till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som stod för de tekniska investeringarna, 
35 miljoner 2020 repektive 53 miljoner 2019. Under år 2020 betalades dessutom större bidrag ur för 
förorenade områden än 2021. 

Övergripande om nationella mål, samverkan, tillsyn, länets 
utveckling och Agenda 2030 
Mot bakgrund av regleringsbrevsuppdrag 1E1 återrapporteras här länsstyrelsens verksamhet med 
utgångspunkt i uppgifterna enligt 2 § länsstyrelseinstruktionen. 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

2 § p1 Verka för att nationella mål får genomslag Länsstyrelseinstruktion 

2 § p2 Arbeta sektorsövergripande och samordna olika samhällsintressen och statliga insatser Länsstyrelseinstruktion 

2 § p3 Följa tillståndet i länet Länsstyrelseinstruktion 

2 § p4 Främja samverkan Länsstyrelseinstruktion 

2 § p5 Ansvara för angivna tillsynsuppgifter Länsstyrelseinstruktion 

1A1 Agenda 2030 Regleringsbrev 

1E1 Struktur för återrapportering enligt 2 § förordningen med länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 

Nationella mål 
Länsstyrelsen driver på och stödjer genomförandet i länet av de nationella målen. Bland annat genom extern 
och intern samverkan, samordning och kunskapsfrämjande insatser. 

En stor del av detta arbete genomförs genom länsstyrelsens tre regionala råd: Råd för social hållbarhet, Kris-
samverkansrådet samt Uppsala läns miljö- och klimatråd. Råden och deras arbete presenteras närmare i nästa 
avsnitt, Samordna samhällsintressen och främja samverkan. 

Länsstyrelsen styr och följer upp arbetet med tvärgående strategiska uppgifter genom en styrgrupp för 
tvärsektoriella uppdrag som består av cheferna för de verksamheter som berörs av respektive uppdrag. Detta 
arbetssätt möjliggör samordning av olika verksamhetsområden i genomförandet av de nationella målen och 
säkerställande av effektivt utnyttjande av resurser.  

När det gäller arbetet för att nå målen i livsmedelsstrategin finns det en handlingsplan i länet för 
konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion, Ät Uppsala län. Handlingsplanen ska bidra till 
måluppfyllelsen av indikatorerna för livsmedelsproduktionen i den regionala utvecklingsstrategin som tillika 
är länets Agenda 2030-strategi. Förutom länsstyrelsen, som är sammankallande, står LRF Mälardalen, 
Region Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och 
Uppsala kommun bakom handlingsplanen. Dessa organisationer tar gemensamt och individuellt ansvar för 
handlingsplanen och dess genomförande och genomför gemensamma aktiviteter och främjar synergier. Detta 
samarbete möjliggör införlivandet av de nationella målen för en konkurrenskraftig och hållbar 
livsmedelsproduktion i det regionala utvecklingsarbetet. 

Länsstyrelsen integrerar klimat- och energifrågor i samtliga relevanta ansvarsområden, funktioner och 
styrdokument. En viktig del är kommunikation, rådgivning och effektiv handläggning av 
klimatinvesteringsstöd, samt att bidra till att åtgärder genomförs genom att driva eller delta i projekt för 
riktade insatser i länet. 
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Länsstyrelsen leder länets miljö- och klimatråd och på så sätt förankras det strategiska klimat- och 
energiarbetet, till exempel länets klimat- och energistrategi, dess koppling till regional utveckling samt dess 
genomförande. Genomförande av klimat- och energistrategin sker bland annat genom arbete med 
åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan som är en del av miljömålsarbetet inom Färdplan för ett 
hållbart län. 

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

Länsstyrelsen fick under 2021 ett särskilt regeringsuppdrag att ta fram underlag till kommande klimat-
politiska handlingsplan, i form av förslag på styrmedel som påskyndar minskad klimatpåverkan lokalt och 
regionalt. 

Länsstyrelsen har antagit ett regionalt mål  för klimatanpassning som har sin utgångspunkt i den nationella 
strategin för klimatanpassning. Under året har en handlingsplan för klimatanpassning tagits fram som nu är 
ute på remiss. 

I den regionala bostadsmarknadsanalysen konstateras att bostadsbristen fortsatt är allvarlig i länet. Analysen 
tar dessutom avstamp i ett rättighetsperspektiv och visar att det råder brist på bostäder för särskilda grupper i 
länets samtliga kommuner. Länsstyrelsen har i analysen beskrivit årets insatser för att stödja kommunerna 
och andra aktörer i arbetet med att underlätta inträde på bostadsmarknaden med mera.  

Länsstyrelsen har också haft i uppdrag att motverka aktiv medverkan till bosättning i annan kommun eller så 
kallad ”social dumpning”. Länsstyrelsen konstaterar i en rapport att bostadsbrist är en drivande faktor bakom 
aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, och att företeelsen i hög utsträckning har en systematisk 
karaktär. Vidare bedömer länsstyrelsen att fokus fortsatt bör ligga på nationella insatser och översyn av 
befintlig lagstiftning. 

Länsstyrelsen i Uppsala län samordnar länsstyrelsernas arbete med att bistå Rådet för hållbara städer. I 
februari 2021 lämnade rådet sin årliga rapportering av uppdraget till Regeringskansliet. Rådets medlemmar 
har under år 2021 samverkat kring ett trettiotal åtgärder. Ett tiotal samverkansåtgärder har avslutats under 
året och övriga fortsätter under 2022. Länsstyrelserna har haft ansvar för tre av åtgärderna, bland annat 
anordnat ett kompetensutvecklingsseminarium för länsstyrelsens tjänstepersoner om hållbar stadsutveckling.  

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften Nyttan med kulturmiljö om landets kulturmiljöer 
och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Skriften innehåller exempel på olika typer 
av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits fram 
av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner. Skriften lyfter fram mycket av det arbete som pågår och görs av 
länsstyrelsen, tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. Skriften finns i 
både tryckt och digital form. 

Som ett led i att öka mångfalden av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas har Länsstyrelsen 
under året fattat beslut om två nya byggnadsminnen i länet: S:t Erikshuset i Uppsala och Sjöö slott i 
Enköpings kommun. S:t Erikshuset uppfördes som ett hyreshus med mycket höga kvaliteter på materialval 
och fast inredning. Sjöö slott utgör ett av den karolinska barockens mest framstående monument. Båda 
byggnaderna besitter mycket höga arkitektoniska, byggnadshistoriska och kulturhistoriska värden.  

Länsstyrelsen i Uppsala län berörs av de stora infrastruktursatsningar som planeras i länet genom utbyggnad 
av Ostkustbanan till fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. Därtill berörs länet av de regeringsuppdrag 
om större samlade exploateringar som genererar flera projekt i Knivsta respektive Uppsala kommun. Detta 
har tydligt märkts hos länsstyrelsen under 2021 med flera möten både med Trafikverket och berörda 
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kommuner. Bland annat deltar länsstyrelsen i den chefsgrupp som Trafikverket etablerat inom Fyra spår 
med målet god samverkan och att vi ska ha en gemensam målbild för projektet. Det är en stor ökning av 
remisser jämfört med hur det såg ut för två år sedan. Detta beror främst på att flera nya väg- och järnvägs-
projekt har påbörjats hos Trafikverket under 2020, bland annat Fyra spår Ostkustbanan, men även på grund 
av att flera andra vägplaner fortfarande är pågående eller att Trafikverket behövt göra omtag i vissa väg- och 
järnvägsplaner innan dessa kan gå vidare för fastställelse. Detta har i sin tur lett till att beslutade ärenden har 
varit fortsatt högt under 2021 såsom det var under 2020. Det finns en väl utvecklad samverkansstruktur kring 
fyrspårsfrågorna både externt och internt. Berörda aktörer i länet samverkar både på högsta beslutsfattarnivå, 
mellanchefsnivå och handläggarnivå. Internt hanteras dessa komplexa planeringsfrågor av en tvärsektoriellt 
sammansatt styrgrupp som leds av länsrådet. 

Samordna samhällsintressen och främja samverkan 
Länsstyrelsen arbetar i nära samarbete och samverkan med länets kommuner och Region Uppsala samt andra 
regionala och lokala aktörer. Detta arbete görs bland annat genom Uppsala läns miljö- och klimatråd, Råd 
för social hållbarhet och Krissamverkansrådet samt Partnerskapet för landsbygdsutveckling. 

Partnerskapet för landsbygdsutveckling har samlat länets aktörer med koppling till landsbygden tre gånger 
under året. Resultat av denna samverkan är att arbetet med landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeri-
programmet följs på regional nivå samtidigt som det skapas en arena för att diskutera landsbygdsfrågor i ett 
bredare perspektiv. Partnerskapets möten planeras och arrangeras i samarbete med Region Uppsala.  

Det regionala miljö- och klimatrådet är 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 
länets kommuner, regionen, universiteten, företrädare för företagen med flera viktiga aktörer i länet. 
Länsstyrelsen har under 2021 arrangerat två möten med Uppsala läns miljö- och klimatråd.  

För att säkerställa att tillgången till elkraft inte ska hindra länets tillväxt- och klimatarbete har den så kallade 
Uppsalaeffekten bildats. Den leds av länsstyrelsen och är ett samverkansprojekt mellan offentliga aktörer 
och näringslivet i länet. 

Inom området social hållbarhet verkar länsstyrelsen övergripande för samverkan och samordning genom Råd 
för social hållbarhet i Uppsala län. I rådet ingår förutom länsstyrelsen även Region Uppsala, länets 
kommuner samt nio statliga myndigheter. Rådet har enats om två särskilt prioriterade områden: att motverka 
mäns våld mot kvinnor samt att stärka hälsa, trygghet och goda livsvillkor för socioekonomiskt utsatta 
områden och grupper. Arbetet ska även samordnas med framtagna prioriteringar och mål i länets regionala 
utvecklingsstrategi och Agenda 2030. 

Hantering av samhällsstörningar kräver samverkan mellan aktörer för att skapa en gemensam inriktning av 
resurser och samordning av insatser. Detta görs i Uppsala län genom Krissamverkan i Uppsala län och 
Krissamverkansrådet. Planeringen utgår till stor del från länsstyrelsernas sammanhållna projekt, 
länsstyrelsens uppdrag inom kärnenergiberedskapen samt från ett antal uppdrag som nätverken får via 
Krissamverkansrådet. Ett viktigt uppdrag under året har varit att ta fram en utvärdering av hanteringen av 
corona-pandemin i länet under 2020 och 2021. I samband med detta arbete har även en utvärderingsmodell 
utvecklats som ett stöd för länets aktörer. Fokus har för övrigt varit arbetet med de förändrade beredskaps-
zonerna kring Forsmarks kärnkraftverk, att inrikta olika initiativ för att stärka det civila försvaret samt olika 
problemställningar i hanteringen av den samhällsstörning som covid-19 orsakar. 

En viktig del i länsstyrelsens kärnenergiberedskap är att ha tillgång till en väl fungerande ledningsplats. 
Länsstyrelsen har under 2021 i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
bedrivit ett omfattande arbete med att färdigställa den nya ledningsplatsen som länsstyrelsen fick tillträde till 
i slutet av maj 2021. Länsstyrelsen avser att ledningsplatsen ska vara en plats för samverkan med länets 
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aktörer både i kris och i vardagen och ett arbete med att utveckla formerna för detta inleddes under 2021. 
Dessutom inledde MSB under 2019 ett arbete med utveckling av ett tekniskt system för mobil ledningsplats. 
Projektet har fortgått under såväl 2020 som 2021. Länsstyrelsen har deltagit i MSB:s projektmöten och 
träffar relaterat till utveckling och så småningom mottagande av den tekniska lösningen. Med hjälp av denna 
teknik tar länsstyrelsens förmåga att upprätta en mobil ledningsplats ett stort steg framåt. Mobil ledningsplats 
kommer att utgöra en viktig del i länsstyrelsens kärnenergiberedskap. 

Länsstyrelsen har 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 kapacitetsstark 
kollektivtrafik Uppsala spårväg, samt med Trafikverket rörande satsningen på fyra spår med järnväg mellan 
Uppsala och Stockholm. 

Främja länets utveckling och följa tillståndet i länet 
Länsstyrelsen i Uppsala län utvecklar, samordnar och genomför regionala åtgärdsprogram för miljömålen 
genom att ta fram en färdplan för ett hållbart län. Färdplanen innehåller fyra regionala åtgärdsprogram inom 
olika temaområden. Temaområden 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.  

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 i länet och 
är en mötesplats och ett strategiskt samverkansforum där lokala och regionala beslutsfattare från alla 
samhällssektorer samlas kring nya möjligheter och gemensamma mål.  

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. 

Den stab för covid-19-hanteringen som länsstyrelsen startade under 2020 drevs vidare under 2021, med 
huvudsakliga uppgifter angående sammanställning av lägesbilder och samverkan inom länet. Den 30 
september 2021 avvecklades staben, och kvarvarande arbetsuppgifter överfördes till länsstyrelsens 
linjeorganisation. Samordningen inom kommunikationsområdet har fortlöpt under 2021 och fungerat väl. 
Kommunikationsinsatser har samordnats via länsstyrelsen, vilket bedöms ha bidragit till samlade budskap i 
länet samt att fler invånare har nåtts av information. Nära samverkan mellan länsstyrelsen och Region 
Uppsala har också varit en framgångsfaktor. I och med att den tillfälliga covid-19-lagen trädde ikraft i 
januari 2021 organiserade myndigheten en ny enhet för att hantera tillsynsuppdraget. Myndigheten har under 
året utfört ett stort antal fysiska och administrativa tillsynsåtgärder samt lagt mycket fokus på rådgivning och 
informationsspridning med syfte att minska smittspridningen i länet. 

I ett generellt perspektiv ger länsstyrelsens breda verksamhet goda förutsättningar för en myndighets-
utövning som beaktar alla tre dimensioner av hållbar utveckling för att bidra till länets utveckling. Några av 
de viktigaste uppgifterna i länsstyrelsena arbete för att främja länets utveckling är att:   

• Leda och driva strategiska processer inom länsstyrelsens verksamhetsområden.  
• Verka för kunskapsöverföring mellan nationell och kommunal nivå, bland annat genom regionala 

analyser och kunskapsunderlag.  
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• Samordna staten regionalt genom att skapa arenor för samverkan mellan kommunerna och nationella 
myndigheter och bistå statliga myndigheter i samverkan med regionerna. 

• Företräda och representera staten och regeringen i nationella och internationella sammanhang som 
bidrar till länets utveckling.  

Tillsyn 
Länsstyrelsen i Uppsala län ingår i ett länsövergripande samverkansprojekt Regler och villkor tillsammans 
med länsstyrelserna i Södermanland, Örebro, Östergötland, Stockholm och Västmanland. Projektet syftar till 
att utveckla metoder och koncept som underlättar för det regionala arbetet med regler och villkor, samt att 
bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin. Målet är bland annat att minska skillnader i utfallet av 
kontroller.  

Inom djurskyddstillsynen arbetar länsstyrelsen med en samtalsteknik med syfte att uppnå en ökad motivation 
till förändring hos mottagaren, MI eller motiverande samtal. Två av länsstyrelsens djurskyddshandläggare 
genomgår utbildningen till MI-coacher och utbildning samt coachning av övriga djurskyddshandläggare har 
påbörjats. Denna metod ska senare även kunna införas inom andra tillsynsområden. 

Länsstyrelsen i Uppsala län är en av initiativtagarna bakom Mitt miljösamverkan som är en regional 
samverkan mellan länsstyrelserna i Uppsala, Dalarnas och Västmanlands län samt de flesta av länens 
kommuner. 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. 

Agenda 2030 
Länsstyrelsernas gemensamma arbete med Agenda 2030 
Det länsstyrelsegemensamma arbetet med Agenda 2030 har som syfte att stödja länsstyrelserna i arbetet med 
regleringsbrevsuppdrag 1A1 avseende Agenda 2030 och fylla rollen som en regional huvudaktör i arbetet 
med de globala målen. Arbetet har resulterat i fördjupad kunskap om de globala målens koppling till 
länsstyrelsernas verksamhet, spridning av goda exempel och tvärsektoriella arbetssätt länsstyrelserna 
emellan, samt en bättre omvärldsbevakning. Samordningen har även bidragit och utvecklat länsstyrelsernas 
förmåga att på ett samlat sätt kunnat möta och föra dialog med olika aktörer. Exempel på väsentliga insatser 
under året: 

• Implementering av processtödet för länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030; tre större 
workshoppar med kontaktpersoner för Agenda 2030 och andra medarbetare med intresse för Agenda 
2030 från de olika länen har genomförts.  

• Länsstyrelsegemensam konferens för länsledningar, länsstyrelsernas kontaktpersoner för Agenda 
2030, chefer och strateger som berörs av arbetet med Agenda 2030. Medverkade gjorde bland annat 
civilministern, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Nationella samordnaren för Agenda 2030 
och Tillväxtverket.  

• Tematiska föreläsningar utifrån fokusområdena i regeringens handlingsplan för Agenda 2030, bland 
annat utifrån temat kommun/region samt hållbara städer och samhällen.  

• Kommunikationsinsatser, exempelvis nyhetsbrev om Agenda 2030 och utveckling av den 
gemensamma samverkansytan för Agenda 2030. 

• Samverkan och dialog med andra aktörer såsom Nationella samordnaren för Agenda 2030, Glokala 
Sverige (projekt som drivs av FN-förbundet och SKR), SCB och Rådet för främjande av kommunala 
analyser (RKA). Länsstyrelserna finns även representerade i GD-forum, där svenska myndigheter 
samverkar för att uppnå de globala målen, och dess operativa arbetsgrupp.  

Bedömningen är att resultatet är gott och i allt väsentligt uppnår målet för det länsstyrelsegemensamma 
arbetet. 
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Länsstyrelsens arbete med 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 samt 
genom Partnerskapet för landsbygdsutveckling. Arbetet inom rådet för social hållbarhet har stärkt och 
främjat uppfyllandet av de sociala målen i agendan under året genom de insatser som rådsstrukturen arbetat 
med. 

Länsstyrelsen medverkar i ett regionalt Agenda 2030-myndighetsnätverk. I nätverket ingår förutom 
länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Läkemedelsverket, Institutet för 
språk och folkminnen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och 
Uppsala universitet.  

Internt ingår en utbildning om Agenda 2030 för nyanställda där målen lyfts samt hur länsstyrelsen arbetar 
med agendan. Dessutom integreras Agenda 2030 i det arbete som länsstyrelsen genomför i sina uppdrag. 

Länsstyrelsen i Uppsala län deltar i det länsstyrelsegemensamma nätverk för hållbar tillväxt, NHT 21. Frågor 
kopplade till Agenda 2030 är en naturlig punkt på dagordningen för dessa möten. 

I Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi (2021–2024) ska Agenda 2030 och hållbar utveckling fungera 
vägledande för det regionala utvecklingsarbetet. Genom att utvecklingsstrategin även är en länsstrategi för 
Agenda 2030 säkerställer länet att utvecklingsarbetet sker i linje med Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling. Arbetet ska ske inom samtliga tre utvecklingsområden: En region för alla, En hållbart 
växande region och En nyskapande region. Samtliga prioriterade mål är kopplade till de långsiktiga 
utvecklingsmålen och täcker sammantaget samtliga globala mål i Agenda 2030. 

Integrering av sektorsövergripande områden 
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen) 5 § tar upp ett antal 
sektorsövergripande områden som ska hanteras i vårt myndighetsarbete. Dessa omfattar bland annat 
jämställdhet, könsuppdelad statistik, barnperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter, folkhälsa och förenkla för företag.  

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

5 § p1 Integrering av jämställdhetsperspektiv Länsstyrelseinstruktion 

5 § p2 Individbaserad statistik med kön som fördelningsgrund Länsstyrelseinstruktion 

5§ p3 Vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn, analysera konsekvenserna och ta särskild hänsyn till 
barns bästa 

Länsstyrelseinstruktion 

5 § p4 Verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Länsstyrelseinstruktion 

5 § p5 Integrera mänskliga rättigheter genom att belysa, analysera och beakta dem, särskilt skyddet mot 
diskriminering 

Länsstyrelseinstruktion 

5 § p6 Beakta folkhälsomålet i arbetet med bl. a regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt 
alkohol och tobak 

Länsstyrelseinstruktion 

5 § p7 Verka för att förenkla för företag Länsstyrelseinstruktion 

1C3 Förenkla för företag Regleringsbrev 

Jämställdhet och könsuppdelad statistik 
Länsstyrelsen har under året fortsatt sitt utvecklingsarbete för ökad samordning av länsstyrelseinstruktionens 
5 § 1–5, det vill säga jämställdhet, könsuppdelad statistik, barnrätt, funktionshinder, mänskliga rättigheter 
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och skyddet mot diskriminering. Då dessa perspektivfrågor ska genomsyra myndighetens verksamhet har 
särskild vikt lagts vid att säkerställa att de inte konkurrerar med varandra. Syftet är att gemensamt verka för 
att aktuella mål ska få genomslag regionalt. Syftet är också att främja och inspirera till ett tydligare 
rättighetsbaserat arbetssätt som beaktar samtliga perspektiv där de är relevanta för den verksamhet som 
bedrivs. Länsstyrelsens ambition är att synliggöra hur olika rättighetsområden hänger ihop och uttrycks i 
praktiken genom att tillämpa ett holistiskt förhållningsätt. Den interna strategin för jämställdhet och 
myndighetens interna arbetsgrupp för jämställdhet och jämlikhet har utvecklats till ett viktigt verktyg i 
jämställdhets- och jämlikhetsintegreringen. Arbetet rapporteras kontinuerligt till länsstyrelsens styrgrupp för 
tvärsektoriella uppdrag.  

Revidering av intern strategi för jämställdhet och jämlikhet 
Länsstyrelsen har beslutat att förlänga sin interna strategi för jämställdhet till och med år 2022 samt att utöka 
den till att även inkludera jämlikhet. Dette sker i enlighet med regleringsbrevsuppdrag 3C7, vilket är en 
förlängning av länsstyrelsens uppdrag om länsstrategier för jämställdhetsintegrering (S2016/07873). Syftet 
med att utöka strategin har varit att skapa en tydligare koppling mellan jämställdhet och jämlikhet. Strategin 
ska ligga till grund för myndighetens vidare arbete med länsstyrelseinstruktionens 5 § 1–5 och har ett fortsatt 
fokus på de två prioriterade målområdena verksamhetsstyrning och beslutprocesser.  

Integrering av jämställdhet och jämlikhet i verksamhetsstyrning och beslutsprocesser 
Länsstyrelsens systematiska arbete med att integrera jämställdhet och jämlikhet har fortsatt under 2021. 
Under året har interna insatser särskilt prioriterats, bland annat till följd av pandemins inverkan på länet. 
Genom att under en begränsad tid koncentrera resurserna till det interna arbetet så bedöms emellertid även 
det externa arbetet gynnas i förlängningen. Myndighetens beslutsprocesser är centrala för arbetet med 
jämställdhets- och jämlikhetsintegrering. Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv bör genomsyra 
beredningar och beslut på alla nivåer i verksamheten. Länsstyrelsen har under året prioriterat fem områden: 
övergripande styrdokument, externa remissvar, större konferenser, översiktsplanering och tvärsektoriella 
uppdrag. Det har resulterat i att jämställdhet och jämlikhet på ett mer systematiskt sätt har integrerats inom 
ramen för nämnda områden och processer. Arbetet har följts upp tertialvis inom ramen för myndighetens 
ordinarie uppföljningsprocess.  

Länsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhet och jämlikhet  
Länsstyrelsen har utvecklat verksamheten inom den särskilda arbetsgruppen för jämställdhet och jämlikhet 
genom att öka samordningen med uppdragen inom mänskliga rättigheter och barnrätt. Syftet har varit att nå 
en ännu mer framgångsrik integrering av perspektiven. Det har fungerat kvalitetshöjande för arbetet i stort på 
myndigheten och varje enhet har därigenom kunnat erbjudas tydligare stöd i sina prioriteringar inom aktuella 
rättighetsområden. 

Övriga insatser inom jämställdhet och jämlikhet 
Vid arbete med systematisk jämställdhets- och jämlikhetsintegrering krävs en generell baskunskap om 
berörda rättighetsområden. För att säkerställa en sådan baskunskap hos medarbetarna har jämställdhet och 
jämlikhet inkluderats som ett obligatoriskt moment vid myndighetens introduktionsutbildning för 
nyanställda. Flera kunskapshöjande insatser har även riktats till myndighetens arbetsgrupp inom området. De 
kunskapshöjande insatserna har fokuserat på interna processer för integrering av jämställdhet och jämlikhet 
samt specifika rättighetsområden. Det har möjliggjort ett bättre stöd för chefer och medarbetare på 
enheterna. 

Ett länsstyrelseövergripande samordnings- och utvecklingsarbete, avseende en digital utveckling av det 
rättighetsbaserade arbetssättet (RBA), har inletts under året. Arbetet utförs i form av en förstudie i samarbete 
mellan länsstyrelserna i Uppsala, Värmlands, Västerbottens och Örebro län. Genom denna samverkan har 
länsstyrelserna ökat förutsättningarna för att bättre kunna anpassa myndighetens arbetssätt så att 
rättighetsfrågorna får det likvärdiga och tvärsektoriella genomslag som de bör ha. 
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Länsstyrelsernas gemensamma arbete med könsuppdelad statistik 
Individbaserad statistik redovisas inte genomgående könsuppdelat vid länsstyrelsen. Under rådande pandemi 
har arbetet med könsuppdelad statistik i ärendesystemet Platina försenats. Ett beslut har fattats om att 
länsstyrelserna gemensamt ska driva ett nationellt utvecklingsprojekt då det saknas ett förvaltningsobjekt för 
sakområdet jämställdhet. Arbetet ska resultera i en vidareutveckling av statistiken och vårt system. Under 
året har ett underlag tagits fram för att ringa in frågeställningar för det fortsatta arbetet.  

Barnrätt 
Länsstyrelsen har fortsatt att prioritera de kunskapshöjande insatserna internt genom att fokusera på 
integrering av barnrättsperspektivet i den egna verksamheten. Kunskapshöjande insatser för bland annat 
integrationsområdet och vid ett arbetsgruppsmöte har bidragit till att ge barnrättsfrågorna ett större utrymme 
och genomslag på myndigheten. 

Mänskliga rättigheter och folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Utöver gemensamma insatser inom jämställdhet och jämlikhet har myndigheten genomfört en rad specifika 
insatser som bidragit till att integrera de mänskliga rättigheterna i delar av verksamheten, i synnerhet kopplat 
till rätten till bostad och rätten till delaktighet och inflytande. Det har bland annat resulterat i att den 
regionala bostadsmarknadsanalysen har präglats av ett tydligt rättighetsperspektiv (se till exempel under 
rubriken Hållbar samhällsplanering i denna årsredovisning). Länsstyrelsen har också genomfört samråd och 
på annat sätt inhämtat synpunkter, vilket ökat myndighetens kapacitet att tillvarata rättighetsinnehavarnas 
perspektiv inom ett flertal områden (se till exempel under rubrikerna Kulturmiljö samt Folkhälsa, 
jämställdhet och integration m.m.). 

Folkhälsa 
Insatserna inom området folkhälsa har i huvudsak bedrivits inom myndighetens uppdrag för ANDT, 
brottsförebyggande samordning, föräldraskapsstöd och prevention för att förebygga mäns våld mot kvinnor. 
Under året har folkhälsoperspektivet stärkts och integrerats tydligare genom ett påbörjat utvecklingsarbete. 
Arbetet genomförs bland annat med utgångspunkt i metodstödet Alla vinner, som har utarbetats av 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Arbetet redovisas vidare under rubriken Folkhälsa, jämställdhet och 
integration m.m.. Länsstyrelsen har även som en del av Friluftslivets år drivit pandemianpassade 
kommunikationsinsatser med syfte att inspirera till mer utevistelse och att upptäcka nya naturområden i 
länet. Detta beskrivs vidare under rubriken Naturvård och miljöskydd i denna årsredovisning. 

Förenkla för företag 
Länsstyrelsen har under 2021 haft stort fokus på ärendehandläggning och förbättrade handläggningstider. 
Detta inkluderar förenklingsarbete och insatser för att korta ner handläggningstider. Genom de årliga 
handläggningsveckorna och genom regelbunden uppföljning av handläggningstiderna på ledningsnivå så 
förbättras myndighetens möjlighet att bibehålla kortare handläggningstider och omfördelning av resurser till 
områden med behov. Detta för att säkerställa en god nivå av service gentemot länets invånare och företag. 
Det ger också en möjlighet för medarbetarna att under en kortare tid arbeta koncentrerat och samordnat 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 minskat 
jämfört med föregående år, från 98 till 86. Ärendeingången har minskat något och årsarbetskraften har ökat 
jämfört 2020.  

Många av insatserna med syfte att förenkla för företag är en förstärkning eller vidareutveckling av tidigare 
insatser för att förstärka ärendehandläggningen. Huvuddelen av ansökningar om exempelvis projektstöd från 
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länsstyrelsen sker digitalt vilket ger en snabbare och mer rättssäker projekthantering. Länsstyrelsen har även 
krav på elektronisk fakturering vilket möjliggör en snabbare hantering.  

Länsstyrelsen har under 2021 erbjudit flertalet tematiska kompetensutvecklingsinsatser riktade till företag 
inom en rad olika uppdrag. Exempelvis så anordnades temakvällar inom uppdraget Smakrik och blomstrande 
besöksnäring, bland annat Sociala medier för landsbygdsföretag och En säljande gårdsbutik. I det senare 
exemplet fick deltagarna stöd i hur de bäst utformar sin butiksyta. Erbjudande om kompetensutveckling för 
företag och företagare har även skett med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Till 
exempel så har kompetensutveckling inom ull bedrivits, insatsen Ull som affärsidé – att skriva en affärsplan 
följdes av fler fortbildningar.  

I syfte att stärka den regionala livsmedelsproduktionen måste affärsutveckling och innovation främjas och 
lokala initiativ uppmuntras. Den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län har tagits fram med utgångspunkt 
i målen i den regionala utvecklingsstrategin och i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Handlings-
planens mål är att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län. För att nå 
handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från företagare och organisationer 
uppmuntras. Inom Ät Uppsala län genomfördes flera aktiviteter som har bäring på förenkling för företag. 
Exempelvis har kurser om näringsdeklarationer och hygienrutiner erbjudits till livsmedelsföretag. Ett 
samarbetsprojekt inom regler och villkor startades tillsammans med länsstyrelserna i Södermanlands, 
Örebro, Östergötlands, Västmanlands, Uppsala och Stockholms län samt Tillväxtverket. 

Arbetsmiljö och medarbetare 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

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

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

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet har en förändring genomförts i hur resultatet av medarbetarenkäten 
kring organisatorisk och social arbetsmiljö omhändertas. Utöver dialog kring resultatet har riskbedömningar 
och handlingsplaner upprättats med åtgärder till de identifierade riskerna. Medarbetarenkäten genomfördes 
två gånger, resultatet visar liksom tidigare år att både chefer och medarbetare upplever att det inte finns 
tillräckligt med tid för återhämtning efter perioder av hög arbetsbelastning och att arbetsbelastningen inte 
upplevs som rimlig.  

Kompetensförsörjning 
Personalomsättning, tillsvidareanställning 

 

Kompetensförsörjningen är god, i rekryteringar ansöker fortsatt väl meriterade kandidater. Till skillnad från 
tidigare år har det inte i samma utsträckning hänt att kandidater tackat nej till erbjuden anställning på grund 
av lön. Vi tillämpar ett utökat annonseringsförfarande med fler annonseringskanaler för de roller där det 
tidigare har varit ett fåtal meriterade sökande.  

År Nyanställda Nyanställda (%) Avgångna Avgångna (%) 
2021 29 14,4 26 12,9 

2020 23 11,8 18 9,3 

2019 28 14,9 24 12,8 
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Chefsmöten har hållits med en högre frekvens än tidigare år, innehållet i chefsmötena har till delar syftat till 
att stärka arbetsgivarrollen och kompetensutveckling inom vissa arbetsrättsliga frågor. Chefsmöten är också 
en del av ett lärande i vardagen för våra chefer och ger tid och utrymme för erfarenhetsutbyte och gemensam 
reflektion. 

Kompetensutveckling i effektiva digitala möten har erbjudits till alla anställda, även särskilda föreläsningar 
kring ergonomi vid hemarbete samt råd kring återhämtning har genomförts. 
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Män ≤ 29 år1)  - - -  - - -  - - - 

Män 30–49 år  37,8 4,5 67,2  34,3 1,7 32,7 30,6 2,1 38,8 

Män 50 år ≥  32,1 2,7 43,8  28,3 2,4 52,4  28,9 2,0   

Män totalt  71,6 3,6  60,7  66,0 2,0 40,7  63,5 2,1 19,1 

Kvinnor ≤ 29 år1)  11,6 1,9  -  - - -  - - - 

Kvinnor 30-49 år  107,7 4,1 70,8  107,0 4,5 69,2  96,7 6,3 75,8 

Kvinnor 50 år ≥  45,0 2 30,2  42,5 3,5 18,3  39,1 3,9 63,8 

Kvinnor totalt  164,3 3,4 64,5  154,9 4,1 60,7  144,1 5,4 72,4 

Samtliga ≤ 29 år1)  13,3 1,7    - - -  12,3 3,0   

Samtliga 30–49år  145,5 4,2 70,0  141,3 3,8 66,5  127,4 5,3 73,4 

Samtliga 50 år ≥  77,1 2,3 36,6  70,8 3,0 29,6  68,0 3,1 50,2 

Samtliga totalt  235,9 3,5 63,5  220,9 3,5 58,1  207,6 4,4 66,9 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 
*) Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 %. Därutöver räknas 
timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 
1) Enligt 7 kap. 3 § FÅB (2000:605) framgår att uppgifter för grupper med högst 10 anställda inte ska lämnas och inte heller om uppgiften kan 
hänföras till en enskild individ. 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro 
Den totala procentuella sjukfrånvaron ligger på samma nivå som föregående år. Däremot har sjukfrånvaro 60 
dagar och längre i förhållande till total sjukfrånvaro ökat något. Chefer arbetar aktivt med stöd av HR i 
pågående sjukskrivningar för att möjliggöra en så tidig återgång till arbetet som möjligt. 
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Redovisning av verksamhetsområden 
Länsstyrelsen i Uppsala län bedriver följande verksamheter. 

Verksamhet (VÄS) 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 Samhällsskydd och beredskap 

50–58 Naturvård och miljöskydd  

60–62 Areella näringar 

70, 80–85 Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m. 

Övrig förvaltning och trafikföreskrifter 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3 § p1 De allmänna valen Länsstyrelseinstruktion 

18 § Viltförvaltningsdelegation Länsstyrelseinstruktion 

1B4 Regionalt arbete med vilt- och rovdjursförvaltning Regleringsbrev 

1D7 Ersättning för skada av vilt på annat än renar, fisk och fiskeredskap Regleringsbrev 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Verksamhetsområdet är brett och omfattar många uppdrag.  

Länsstyrelsen är bland annat regional valmyndighet. Uppdraget innebär att länsstyrelsen planerar och 
genomför allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar. Länsstyrelsen utser 
efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under en mandat-
period. Ett annat uppdrag avser förordnanden som till exempel borgerliga vigselförrättare. Inom trafik-
området har länsstyrelsen uppdrag att fatta vissa beslut. Det rör bland annat vissa lokala vägtrafikföreskrifter, 
tillstånd till tävling på väg, skyltar och andra anordningar längs väg, samt beslut om sjötrafikföreskrifter. 

När det gäller jakt- och viltvård beslutar länsstyrelsen om licensjakt och skyddsjakt på stora rovdjur, 
klövdjur och vildsvin. Länsstyrelsen bedriver tillsyn, bildar och upplöser viltvårdsområden. Myndigheten 
arbetar för att öka den frivilliga jaktsamverkan inom älgförvaltningen, granskar förvaltningsplaner och 
skötselplaner, beslutar om bidrag ur älgvårdsfonden, informerar om skadeförebyggande åtgärder och beslutar 
om ersättning för viltskador. Arbetet sker i samverkan med regionala intressen genom länets viltförvaltnings-
delegation, vilken också fastställer övergripande riktlinjer för verksamhetsområdet.  

Det övergripande nationella målet för viltförvaltningen är att djur som naturligt lever i Sverige ska finnas 
kvar på lång sikt i livskraftiga bestånd. Samtidigt ska tamdjurshållningen inte påtagligt försvåras och 
socioekonomisk hänsyn ska tas. Det nationella målet kompletteras i vissa fall med nationella och regionala 
mål för specifika arter. Sveriges nationella mål knyter vidare an till flera av de globala målen i Agenda 2030. 
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När länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får genomslag i länet bidrar vi också till genomförandet av 
Agenda 2030. 

I detta verksamhetsområde ingår även det tillsynsuppdrag som tillkommit med anledning av rådande 
pandemi enligt lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(tillfälliga covid-19-lagen) och förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen). 

Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Länsstyrelsen har under 2021 betalat ut bidrag för att förebygga skador av fredat vilt och ersatt skador 
orsakade av fredat vilt. Bidrag har bland annat skett i form av rovdjursavvisande stängsel och skyddsväst för 
jakthundar. Ersättningar har framförallt betalats ut för skador orsakat av varg på tamdjur. Den ökning som 
framgår i tabellen nedan avseende bidrag och ersättningar beror på en ökad rovdjursnärvaro i länet. 
Utbetalningarna bedöms vara en viktig del för att öka acceptansen för rovdjur. Effekten bedöms vara god. 

En mer detaljerad redovisning av bidrag och ersättningar sker i särskild ordning till Naturvårdsverket. 

Verksamhetens resultat 
Nyckeltal 

Nyckeltal: Övrig förvaltning och trafikföreskrifter (20–21, 25) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt  10 4,4 6,2 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 6 2,4 3,7 

Antal årsarbetskrafter män 4,1 2,0 2,4 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  1 415  1 095 913  

Antal beslutade ärenden  1 422  1 035  898 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år  5  3  1 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 11 829 5 712 7 846 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 1 482 504 855 

Ökningen av årsarbetskrafter och verksamhetskostnader beror framförallt på att länsstyrelsens tillsyns-
uppdrag med anledning av pandemin återfinns inom detta område. Ökade verksamhetskostnader kopplat till 
uppdraget uppgår till ca 4,9 miljoner. Största delen av ökningen avseende antalet ärenden är kopplat till 
pandemitillsynen. 

Resultatindikatorer 
De nationella målen och indikatorerna som berör verksamhetsområdet är övergripande och har i regel svag 
koppling till länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag. Nedan tar vi upp några indikatorer som kan bidra till att 
bedöma resultatet för delar av jakt- och viltvårdsområdet. 

Resultatindikator Mål Uppgift eller 
uppdrag 

Källa Målvärde År 2021 År 2020 År 2019 

Andel av länets totala jaktareal som ingår i något 
älgskötselområde 

Ökad samverkan 
i älgförvaltningen 

Jakt och 
viltvård (218) Älgdata1) 100 % 92 92 91,5 

Antal beslut om skyddsjakt på rovdjur som 
överklagats och slutligt ändrats i högre instans 
under året i relation till det sammanlagda antalet 
fattade skyddsjaktbeslut under året 

Rättssäkerhet Jakt och 
viltvård (218) Platina2) -3) 0/1 0/1 0/2 

1) Administrationssystem, länsstyrelsen 
2) Ärendehanteringssystem, länsstyrelsen 
3) Länsstyrelsen i Uppsala län har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 
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Vissa ärendeslag som till exempel förordnande av synemän, auktorisation av bilskrotare, sjötrafikföreskrifter 
och ordningsföreskrifter förekommer sällan, så även i år. Även förordnanden som rör vigselförrättare och 
delgivningar ligger på samma nivå som föregående år. Under året har myndigheten inte prövat något 
överklagat beslut enligt lagen om viltvårdsområden. När det gäller förordnanden av skyddsvakter var antalet 
ärenden 89 stycken under 2021. Under 2020 hanterades 188 sådana ärenden, vilket var en fördubbling mot 
tidigare år. 

Prestationer och effekter 
Ett mer övergripande arbete med att ta fram rutiner och stöddokument för att effektivisera handläggningen 
har påbörjats under 2021. Det juridiska stödet till myndighetens övriga verksamheter har upprätthållits. 

Trots rådande covid-19-pandemi och viss personalomsättning har handläggningstiderna inom ärende-
grupperna övrig förvaltning generellt sett hållits på en stabil nivå med bibehållen kvalitet. Handläggnings-
tiden för ärenden rörande tävling på väg har däremot ökat något under 2021. Det beror framförallt på att 
arrangörerna medgavs att skjuta upp vissa tävlingar från 2020 till 2021 på grund av pandemin och för att de 
inte skulle behöva betala avgift två gånger med hänsyn till läget.  

När det gäller trafikföreskrifter har antalet inkomna ärenden minskat jämfört med föregående år och besluts-
takten har ökat. Länsstyrelserna beslutade gemensamt 2020 om en ny princip för handläggning av en 
ansökan om ändring av trafikföreskrift. Förändringen innebar att varje länsstyrelse självständigt skulle 
avgöra om ett handläggningsärende skulle startas utifrån inkommen ansökan. Beslutet innebar att trafik-
föreskrifter skulle hanteras som normbeslut i stället för förvaltningsbeslut. Syftet var att effektivisera 
handläggningen. I november 2021 har Transportstyrelsen lämnat en promemoria som bland annat innebär att 
myndigheten ifrågasätter länsstyrelsernas tillämpning av regelverket. Även regeringen har haft synpunkter 
som innebär att besluten bör hanteras som förvaltningsbeslut i stället för normbeslut. Detta har medfört att 
länsstyrelserna nu gemensamt arbetar med att ta fram nya handläggningsrutiner för nämnda ärendeslag. 

Under 2021 har länsstyrelsen hanterat ett tjugotal skyddsjaktsärenden efter varg, gråhäger, trana, skarv, 
ringduva, bäver, fälthare, rådjur och dovhjort. Därutöver har länsstyrelsen hanterat ett tjugotal ärenden om 
ändring av älg- och kronhjortsskötselområden, ett trettiotal skötsel- och förvaltningsplaner för älg och 
kronhjort samt hållit fyra möten med länets viltförvaltningsdelegation. Delegationen består av region-
politiker och representanter från ett antal myndigheter och organisationer. Under året har fokus vid 
sammanträdena legat på status och populationsutveckling för klövviltstammarna, rovdjursförekomst och 
rovdjurshändelser, regeringsuppdraget gällande utvecklad vargförvaltning samt på framtagandet av den 
regionala förvaltningsplanen för vildsvin. Inom viltförvaltningsdelegationen har bland annat beslut om 
riktlinjer för skyddsjakt efter klövvilt fattats. Myndigheten har fastställt en ny förvaltningsplan för vildsvin 
och förlängt förvaltningsplanen för älg. 

I och med att den tillfälliga covid-19-lagen trädde ikraft i januari 2021 organiserade myndigheten en ny 
enhet för att hantera det tillsynsuppdrag som tilldelats länsstyrelsen. Myndigheten har under året utfört ett 
stort antal fysiska och administrativa tillsynsåtgärder samt lagt mycket fokus på rådgivning och 
informationsspridning med syfte att minska smittspridningen i länet. Tillsynsuppdragets karaktär och 
omfattning har förändrats under året och arbetet har därför kontinuerligt utvärderats och anpassats utifrån 
gällande regelverk. 

Resultatbedömning 
Gott: Resultatbedömningen för ärendeslagen inom övrig förvaltning bedöms vara gott.  
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Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3 § p2 Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av åtgärder 
mot djursjukdomar 

Länsstyrelseinstruktion 

1D1 Kontrollplan för livsmedelskedjan Regleringsbrev 

1D2 Kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen Regleringsbrev 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Verksamhetsområdet kan delas in i områdena livsmedelskontroll, djurskydd, smittskydd, allmänna veterinära 
frågor, foder och animaliska biprodukter och tillsyn av hund och katt. Tillstånd och prövning, tillsyn och 
kontroll, samverkan och samordning samt information är de arbetsmetoder som används för genomförande 
av uppdragen.  

Inom delområdet livsmedelskontroll genomförs bland annat kontroll riktad till verksamhetsutövare med 
primärproduktion av livsmedel samt revision av kommunal livsmedelskontroll. 

Djurskyddsverksamheten omfattar planerade kontroller som anmälningskontroller, riktade både till 
verksamheter där djur ingår och till privatpersoner som håller djur. Även förprövning av djurstallar samt 
handläggning av tillståndsärenden ingår. 

Delområdet smittskydd innehåller samverkans- och samordningsuppdrag kopplade till bland annat epizooti- 
och smittskyddslagens sjukdomar, hälsoövervakning samt kontroll av seminverksamhet. 

Inom delområdet allmänna veterinära frågor bedrivs bland annat tillsyn av djurhälsopersonal, kontroll av 
läkemedel på gård samt kontroll av hästpass och avelsorganisationer. 

Inom delområdet foder och animaliska biprodukter genomförs bland annat kontroll riktad till verksamhets-
utövare med primärproduktion av foder samt till verksamheter där animaliska biprodukter hanteras. 

Ärenden inom ramen för lagen om tillsyn av hund och katt är händelsestyrda och omfattar i allt väsentligt 
ärenden där hundar orsakat, eller riskerar att orsaka, skada. 

Många av de nationella målen inom området framgår av Nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan 
(NKP). Samtliga myndigheter som verkar i livsmedelskedjan omfattas av NKP:n och målen anger hur bland 
andra länsstyrelserna ska arbeta för att bidra till att de övergripande mål och uppdrag som fastställts av 
riksdag och regering. I NKP finns mål för olika områden. För djurskydd finns bland andra mål beträffande 
riskbaserad kontroll, resurseffektivitet och effekt av kontroll, och service. För foder och livsmedel inom 
primärproduktionen finns bland andra mål beträffande kontroll av primärproduktion. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av de globala målen i Agenda 2030. När länsstyrelsen bidrar till 
att nationella mål får genomslag i länet bidrar vi också till genomförandet av Agenda 2030. 

Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Länsstyrelsen i Uppsala län ingår i samarbetet Mitt miljösamverkan, tillsammans med länsstyrelserna i 
Dalarnas och Västmanlands län. Flera av länens kommuner ingår också i samarbetet som omfattar miljö, 
hälsoskydd och livsmedelstillsyn. Syftet med samarbetet är samverkan i gemensamma projekt och 
kompetensutveckling. 
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Inom delområdena smittskydd och allmänna veterinära frågor bedrivs aktiviteter i form av tillsyn, 
information och samordning som bidrar i arbetet mot spridning av antibiotikaresistenta bakterier och för 
ansvarsfull läkemedelsanvändning. Länsstyrelsen i Uppsala län representerar också länsstyrelserna i arbetet 
med den nationella handlingsplanen mot antibiotikaresistens. 

Verksamhetens resultat 
Nyckeltal 

Nyckeltal: Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor (28) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 11,1 10,3 9,6 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 11,0 10,3 9,6 

Antal årsarbetskrafter män 0,1 0,0 0,0 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 830 1 780 1 547 

Antal beslutade ärenden 1 785 1 751 1 518 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0  0 2 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 12 786 12 143 11 177 

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

Totalt sett ökade antal årsarbetskrafter för området något under året jämfört med tidigare år. Detta beror till 
exempel på att myndigheten under året kunnat tillfälligt förstärka bemanningen inom området primär-
produktion och djurskydd.  

Det totala antalet inkomna och upprättade ärenden har ökat i jämförelse med tidigare år. Detta beror bland 
annat på fortsatt satsning på registervård i Primör som genererat ny- och avregistreringar av livsmedels-
producenter. Det beror även på en fortsatt hög nivå inkomna ärenden inom vissa ärendegrupper till exempel 
tillståndsansökningar enligt djurskyddslagen samt att normalkontrollerna inom djurskydd har återupptagits 
under årets senare del. 

Resultatindikatorer 
I nedanstående tabell listar vi några relevanta indikatorer som är kopplade till länsstyrelsernas uppgifter, 
uppdrag och mål inom verksamhetsområdet. 

Resultatindikator Mål Uppgift eller 
uppdrag 

Källa Målvärde År 2021 År 2020 År 2019 

Hur många normalkontroller (i förväg 
planerade och riskbaserade 
kontroller) som har genomförts i 
förhållande till antalet 
anmälningskontroller 

Nationella kontrollplanen 
för livsmedelskedjan (NKP) Djurskydd DUS1) ≥ 1 0,70 0,55 0,91 

Andel kontrollobjekt med 
livsmedelsproducerande djur som 
ingått i planerad normalkontroll 

Nationella kontrollplanen 
för livsmedelskedjan (NKP) Djurskydd DUS1) 10 % 2,5 %* 1,8 % 5,2 % 

Andel utförda av tilldelade 
primärproduktionskontroller 

Nationella kontrollplanen 
för livsmedelskedjan (NKP) 

Livsmedels-
kontroll PRIMÖR2) 100 % 51 % 40 % - 

Andel anmälningsärenden avslutade 
inom tre månader (90 dagar) 

Nationella kontrollplanen 
för livsmedelskedjan (NKP) Djurskydd Platina3) 90 % 92 % 91 % 93 % 

Andel kontrollrapporter för 
djurskyddskontroller som är 
meddelade inom 21 dagar 

Nationella kontrollplanen 
för livsmedelskedjan (NKP) Djurskydd Platina3) 90 % 84 % 78 % 89 % 

1) Register, Jordbruksverket 
2) Register, länsstyrelsen 
3) Ärendehanteringssystem, länsstyrelsen 
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*Med anledning av att DSK (Djurskyddskontrollregistret) under 2021 inte är tillförlitligt, på grund av införandet av AHL (Animal health law) kan 
DUS inte användas för uttag av myndighetens resultat för indikatorn 10 % kontrollerade objekt. Resultatet baseras istället på senast kända 
antal innan införandet av AHL (mars 2021). 

Inom djurskyddskontrollen är andelen genomförda normalkontroller i förhållande till antalet genomförda 
anmälningskontroller 0,70. Detta är en stor ökning jämfört med föregående års resultat på 0,55. Resultatet 
skiljer sig dock negativt från året innan pandemin då resultatet var 0,91. Andelen kontrollobjekt med 
livsmedelsproducerande djur som har kontrollerats är 2,5 procent. Även här skiljer sig resultatet negativt från 
året innan pandemin. I likhet med föregående år har länsstyrelsen, med hänsyn till smittspridningen i länet 
och de rekommendationer som gällt under pandemin, under större delen av året bedömt att det inte gått att 
genomföra normalkontroller som planerat. Länsstyrelsen har dock prioriterat att genomföra normalkontroller 
under den delen av året när smittspridningen tillåtit det. En bidragande orsak till bristande måluppfyllelse är 
att antalet tillståndsansökningar, liksom under förra året, varit fortsatt höga och krävt handläggarresurser.  

Länsstyrelsen har nått målet att andelen anmälningsärenden som avslutas inom 90 dagar är minst 90 procent. 
Länsstyrelsens resultat är 92 procent. 

Andelen kontrollrapporter som är meddelade inom 21 dagar har ökat till 84 procent, vilket är nära målet på 
minst 90 procent. Nya rutiner för ärendehantering och digitala lösningar som på grund av pandemin 
implementerades under förra året, har blivit väl inarbetade under året och bedöms ha bidragit till en ökad 
effektivitet.  

Andelen utförda primärproduktionskontroller är 51 procent. Detta är en ökning mot föregående år. Att 
utfallet av genomförda kontroller fortsatt ligger på en lägre nivå beror för verksamhetsåret till stor del på att 
även 2021 präglats av pandemieffekter och att fokus under delar av året har legat på ett fortsatt arbete med 
registervård samt utveckling av länsstyrelsens rutiner. 

Länsstyrelsernas arbete med livsmedels- och foderkontroll (RB-uppdrag 1D2) 
Inför verksamhetsåren 2020–2022 har länsstyrelserna tilldelats 10 miljoner per år i riktade medel för kontroll 
inom området primärproduktion av livsmedel och foder. Nationellt har målet satts att kontrollera 1 000 
företag inom primärproduktionen. Länsstyrelserna ska utföra kontroller i primärproduktionen av livsmedel. 
Livsmedelsverket gör ett riskbaserat urval av 1000 kontrollobjekt utifrån branscherna och fördelar ut per län.  

Länsstyrelserna gör utifrån tilldelningen ett riskbaserat urval av företag inom respektive bransch i Primör för 
sitt län. Kontrollerna utförs utifrån framtagna branschspecifika checklistor. Efter utförd kontroll registreras 
resultatet i Primör. Under 2021 har registret över foderföretag flyttats från Jordbruksverket till Primör. 
Primör är länsstyrelsernas IT-stöd för registrering av livsmedels- och foderföretag samt för registrering av 
kontroll. Kontrollen innebär att företagare inom primärproduktionen blir uppmärksammade på krav som 
ställs inom produktionen. Kontrollen är viktig för att upprätthålla en produktion som ger säkra livsmedel och 
foder för människor och djur. 

Det är mycket stor variation i hur många kontroller länen har gjort av de kontroller som de har tilldelats 
enligt den nationella kontrollplanen. Vissa län har kunnat utföra kontroller som normalt medan andra län har 
påverkats kraftigt av pandemin på olika sätt. En del län har fått avsätta personella resurser för pandemi-
tillsynen och andra län har begränsat sina kontroller med hänsyn till smittspridning. 

Flytten av foderregistret från Jordbruksverket har i stor omfattning inneburit ett omfattande arbete med 
registervård då många företag har uppstått som dubbletter, både livsmedelsföretag och foderföretag. I 
samband med rättning av dubbletter har många län även gjort annan registervård. Tillförlitligheten i registret 
är begränsad och det är vanligt att företag som har upphört inte blivit avregistrerade. Flera län har prioriterat 
registervården framför utförande av kontroll för att på sikt få ett tillförlitligt register för uttag av kontroll-
gårdar. 
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Sammantaget har länsstyrelserna inte kunnat uppnå 1 000 kontroller för 2021, med anledning av pandemin 
och arbete med registervård av Primör. 

Prestationer och effekter 
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 uppdraget att samordna kommunernas trängsel-
tillsyn på serveringsställen utifrån pandemin. Samordningen och informationsspridningen har bidragit till 
riskbaserad trängseltillsyn i länet, med syfte att minska smittspridningen i samhället. 

Samverkansorganet Mitt miljösamverkan har samordnat projekt inom livsmedelsområdet inriktat på 
gemensam provtagningsplan vilket har bidragit till effektiv och ändamålsenlig kontroll i deltagande 
kommuner. En länsträff för livsmedelsinspektörer har genomförts i form av utbildning inom mikrobiologisk 
provtagning. 

Arbete med epizootiberedskapsövning riktad mot kommunerna och aktiviteter kopplade till pandemin, som 
syftat till minskad smittspridning och förbättrad beredskap, har prioriterats istället för de uppföljande 
revisioner av kommunal livsmedelskontroll som ursprungligen hade planerats. 

Livsmedel och foder i primärproduktionen 
Verksamheten inom området foder och livsmedel har under årets första och sista kvartal i huvudsak präglats 
av arbete med registervård och administrativa insatser gällande länsstyrelsens stödjande rutiner på området, 
medan fokus under kvartal två och tre i huvudsak varit kontrollverksamhet. 

Länsstyrelsen har arbetat med kontroller inom området primärproduktion med utgångspunkt i den nationella 
kontrollplanen, de operativa målen och det nationella kontrolluttaget. Kontrollobjekt väljs i huvudsak utifrån 
verksamhetens livsmedelsinriktning och foderkontroll har genomförts i samband med offentlig kontroll av 
livsmedel på alla anläggningar där det varit lämpligt. Myndigheten har utfört kontroller inom det nationellt 
samordnade operativa projektet gällande mykotoxiner, för att verifiera att företagarna vidtar lämpliga 
åtgärder för att begränsa bildning av ochratoxin A i spannmål. 

Antalet genomförda planerade kontroller har ökat från 22 till 25 stycken jämfört med föregående år. 
Länsstyrelsen har under kontrollsäsongen också arbetat med likriktning i bedömningar av lagstiftningen på 
området, vilket bidrar till en ökad rättssäkerhet i den offentliga kontrollen. Länsstyrelsen har också 
genomfört händelsestyrd kontroll i samtliga fall där behov funnits.  

Länsstyrelsens arbete med utveckling av rutinerna på området har bidragit till ett förbättrat resultat vid 
Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets revisioner av länsstyrelsens verksamhet och har även förbättrat 
kvaliteten på handläggningen. 

Under året har länsstyrelsen fortsatt arbetat med fortbildning och samverkan genom deltagande i en 
länsstyrelsegemensam samverkansgrupp i region Mälardalen. Gemensamma kontroller har också genomförts 
tillsammans med Länsstyrelsen i Värmlands län, framförallt i syfte att stärka kompetensen gällande prov-
tagning i den offentliga kontrollen. Ytterligare aktiviteter som syftat till att stärka provtagningskompetensen 
är den gemensamma övning i spannmålsprovtagning som genomfördes inom samverkansgruppen. Genom 
deltagande i provtagningsprojektet Aflagård 21, som genomförts på uppdrag av Jordbruksverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA), har länsstyrelsen kunnat bidra både till en kartläggning av förekomsten 
av aflatoxiner i svenskt foder samt kunnat informera lantbrukare om risker med aflatoxiner i foder, vilket 
bidrar till uppfyllelse av det nationella målet avseende medvetna foderföretagare för god hantering av foder. 

Genom länsstyrelsens arbete med registervård har möjligheterna för ett korrekt riskbaserat uttag vid 
planering av den offentliga kontrollen stärkts ytterligare. I samband med att produktionsområde mjölk har 
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registervårdats, har en inventering av verksamheter som överlåter opastöriserad mjölk kunnat göras. 
Myndigheten har då samtidigt kunnat informera om regler kring försäljning om opastöriserad mjölk, vilket 
både bidragit till att öka kännedomen om att möjligheten till försäljning finns liksom att öka livsmedels-
producenternas kunskap om den lagstiftning som är tillämplig. 

Länsstyrelsen har deltagit i övningen Falken för hantering av radioaktivt nedfall kopplat till primär-
produktion och dricksvatten, i syfte att höja beredskapen inom området. Aktiviteten har också bidragit till 
ökad kompetens. 

Djurskyddskontroll 
I länsstyrelsens arbete med planerade normalkontroller av livsmedelsproducerande djur har myndigheten 
använt riskklassificeringssystemet SToRK. Länsstyrelsen har fortsatt att använda en digital karta i GIS med 
de uttagna gårdarna markerade, vilket har effektiviserat planeringen av kontrollrundorna. 

Länsstyrelsen har prioriterat hårt vilka ärenden som ska kontrolleras fysiskt. De ärenden som länsstyrelsen 
har kontrollerat fysiskt har ofta varit av allvarlig karaktär och krävt mer tid för rapportskrivning, men även 
efterföljande nödvändiga beslut om omhändertaganden av djur och verkställighet av dessa samt senare 
djurförbud har upptagit handläggningstid. Till följd av pandemin såg myndigheten under förra året en kraftig 
ökning av ansökningar om tillstånd för verksamheter med djur, till exempel kennlar, kattuppfödning och 
hästverksamheter. Även i år har antalet ansökningar varit på förhöjd nivå jämfört med ett normalår. 
Länsstyrelsen har beslutat om 66 tillstånd för verksamhet med djur samt tre avslag. Detta är en ökning med 
17 tillstånd jämfört med föregående år och en ökning med 36 tillstånd jämfört med 2019.  

Andelen obefogade anmälningskontroller är i år 24 procent och därmed ett bättre utfall än målet 25 procent. 
Resultatet visar att länsstyrelsen har haft en bra träffsäkerhet vid urvalet av de anmälningar som ska 
kontrolleras.  

Målet inom område förprövning är att handläggningstiden understiger 56 dagar i minst 90 procent av 
ärendena. Länsstyrelsens resultat är att målet nås i 100 procent. 

Två av länsstyrelsens djurskyddshandläggare har fortsatt utbildningen till MI-coacher under året, samt har 
påbörjat utbildning och coachning av övriga djurskyddshandläggare. MI (motiverande samtal) är en 
samtalsteknik med syfte att uppnå ökad motivation till förändring hos mottagaren. Länsstyrelsens 
djurskyddshandläggare har också deltagit i de nationella kontrolldagar som anordnats av Jordbruksverket 
och länsstyrelserna. Kontrolldagarna ger en ökad likriktning och samsyn, en kompetensutveckling samt en 
samverkan och ett utbyte av idéer som leder till ökad effektivitet inom verksamheten.  

Antalet utförda kontroller inom försöksdjursområdet överstiger en tredjedel av antalet kontrollobjekt vilket 
uppfyller kraven som ställs i EU direktiv 2010/63/EU. Ett gott djurskydd vid djurförsök bidrar till 
tillförlitliga resultat inom forskningen till nytta inom bioteknikområdet som är en viktig näringsgren i 
Sverige och i länet. Ett samarbete med Stockholms län ger bra samordning och effektivt utnyttjande av 
resurser och kompetens. 

Länsstyrelsen arbetar på ett konkret och verklighetsnära sätt med barns rättigheter inom djurskyddskontroll-
verksamheten. På länsstyrelsen finns en hög grad av medvetenhet om barns situation i hemmet, och om 
observationer görs vid en djurskyddskontroll som tyder på att barn far illa finns rutiner för att göra oros-
anmälan till sociala myndigheter. Även vid anmälningsupptagning kan det framkomma uppgifter som tyder 
på att såväl djurens som barnens situation inte är bra, vilket kan lyfta djurskyddskontrollen till en högre 
prioriteringsordning samt generera en orosanmälan till socialtjänsten. Under året har fyra anmälningar  som 
har samband med djurskyddskontroll förmedlats till socialtjänsten.  
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Smittskydd, djurhälsa och hygien 
Under året genomförde länsstyrelsen en epizootiövning för länets kommuner och berörda delar av 
länsstyrelsens verksamheter i syfte att höja beredskapen vid ett utbrott av en allvarlig smittsam djursjukdom. 
Arbetet med övningen har också bidragit till att integrera epizootiberedskapsplanen i länsstyrelsens ordinarie 
krisberedskapsorganisation. Inom smittskyddsområdet har länsstyrelsen också genomfört interna och externa 
informationsinsatser. Pressmeddelanden har publicerats rörande aktuella händelser för att förhindra och 
informera om risker för spridning av olika smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens. Dessa aktiviteter 
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 
samt allmänna veterinära frågor har bidragit till att på lång sikt förbättra förutsättningarna för tillsyn och 
samordning mellan myndigheter. Länsstyrelsen har höjt sin kunskapsnivå genom omvärldsbevakning och 
deltagande i regelbunden fortbildning för länsstyrelserna som till exempel länsveterinärkonferensen samt 
genom att delta i arbetet med den nationella handlingsplanen mot antibiotikaresistens vilket gett 
förutsättningar för god tillsyn och framtida informations och samordningsinsatser. 

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 mot målet ansvarsfull 
användning av antibiotika och andra läkemedel. Ett viktigt resultat är också att de kontrollerade klinikerna 
har förbättrat sina rutiner. 

Vidare har myndighetens uppföljning av fjäderfäbesättningarnas rapportering av provtagning för salmonella 
utförts regelbundet med resultatet att brister upptäckts och åtgärdats löpande.  

Länsstyrelsen har fortsatt arbeta med att kartlägga aktuella tillsynsobjekt inom semin i länet. Detta arbete har 
gett bättre förutsättningar för länsstyrelsen att i samverkan med Jordbruksverket uppnå målet i NKP att 
sperma och embryon som producerats för handel inom EU uppfyller djurhälsokraven.  

Länsstyrelsen har arbetat med kartläggning av tuberkuloskontrollanter kopplade till övervakningen av länets 
registrerade vilthägn. Kartläggningen har gett bättre förutsättningar för arbete med länsstyrelsens tillsyn av 
kontrollanterna vars insatser syftar till ökat smittskydd och god djurhälsa. 

Länsstyrelsen har också lagt ned omfattande arbetsinsatser med att bearbeta remisser kopplade till 
implementering av bland annat EU:s nya djurhälsolag (EU) 2016/429 och den nya EU-förordningen om 
veterinärmedicinska läkemedel 2019/6. Remissprocessen bidrar till kompetensutveckling och till att 
lagstiftning och föreskrifter blir lätta att tillämpa och till nytta för samhället när de är klara. 

Allmänna veterinära frågor (veterinärmedicinska preparat och restsubstanser samt djurhälsopersonal) 
Länsstyrelsen har utifrån tillgängliga resurser prioriterat att uppfylla målbilden i myndighetens egen 
kontrollplan när det gäller kontrollfrekvens av djurhälspersonal och har utfört händelsestyrd tillsyn. 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. Kontroller av läkemedel på gård har utförts när det varit möjligt att samordna den typen av kontroll 
med andra kontrollområden. 

Animaliska biprodukter 
På grund av pandemin och begränsningen av fysiska kontroller har endast informationsinsatser i form av 
svar på interna och externa frågor genomförts inom detta område. 
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Resultatbedömning 
Djurskyddskontroll 
Gott/Utvecklingsbehov: Länsstyrelsens arbete med djurskyddskontroll har liksom föregående år påverkats 
mycket av pandemin. Andelen normalkontroller som har genomförts är fortsatt låg även om den ökat med 44 
procent jämfört med föregående år. En ökning av antalet beslut om omhändertaganden och djurförbud samt 
även antalet tillstånd för verksamheter med djur visar att länsstyrelsens djurskyddsarbete har haft en mycket 
god effekt och avsevärt bidragit till ett bättre djurskydd i länet. 

Kontrollen inom försöksdjursområdet är väl strukturerad och uppfyller ställda krav. Området fungerar 
mycket väl. 

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att det finns utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet normal-
kontroll, men överlag mot bakgrund av pandemin har djurskyddskontrollens sammanvägda prestation varit 
god.  

Kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen 
Utvecklingsbehov: Länsstyrelsens arbete med kontroll inom foder och livsmedel har under året haft ett ökat 
fokus på samordning och samsyn. Antalet genomförda kontroller har jämfört med föregående år ökat 
marginellt, till viss del på grund av pandemin. Dock har arbetet med samsyn och likriktning gällande 
genomförande av kontroll inklusive provtagning och tolkning av lagstiftning stärkt länsstyrelsens kompetens 
på området. Bedömningen är därför att verksamheten utvecklats i positiv riktning, men att det fortfarande 
finns utvecklingsbehov framförallt gällande genomförande av offentlig kontroll.  

Samverkan och revision av kommunernas livsmedelskontroll 
Gott/Utvecklingsbehov: Länsstyrelsen har inte påbörjat några nya revisioner av kommunal livsmedels-
kontroll utan har fokuserat på stöd till kommunerna inom andra områden. Under året har läns- och 
myndighetsövergripande diskussioner förts om förutsättningarna för länsstyrelserna att genomföra revisioner 
av kommunal livsmedelskontroll utifrån bemyndigande och finansiering. Samverkansaktiviteter har inte 
kunnat genomföras som vanligt på grund av pandemin, men digital utbildning och ett gemensamt projekt har 
förbättrat möjligheterna till ändamålsenlig och riskbaserad provtagning hos deltagande kommuner inom Mitt 
miljösamverkan. Samverkansinsatser till stöd för kommunernas arbete med smittskydd på serveringsställen 
har utförts med tillfredsställande resultat. Myndigheten bedömer att årets resultat är gott utifrån de 
förutsättningar som funnits under året. Revisionerna av kommunal livsmedelskontroll har utvecklingsbehov. 

Smittskydd 
Gott: Det planerade arbetet med övning och integrering av epizootiberedskapsplanen i länsstyrelsens 
krisberedskapsorganisation har genomförts med gott resultat. Detsamma gäller de informationsinsatser om 
smittsamma sjukdomar som genomförts. Tillsynen inom hygien- och smittskyddsområdet har skett i mindre 
omfattning än önskvärt och har därför utvecklingsbehov. Övriga delar med registervård och kartläggningar 
av olika kontrollområden för att ge förutsättningar för god kontroll i framtiden har varit nödvändiga men 
innan kontrollen kommer igång finns utvecklingsbehov för de delarna. Utifrån årets förutsättningar är 
länsstyrelsens bedömning att årets prestation varit god vad gäller epizootiberedskap och remissarbete och att 
utvecklingsbehov finns inom övriga områden. 

Allmänna veterinära frågor (Veterinärmedicinska preparat och restsubstanser samt 
djurhälsopersonal) 
Utvecklingsbehov: Den administrativa kontroll som länsstyrelsen har genomfört har varit ändamålsenlig 
men inte uppnått de egna kontrollfrekvenserna enligt målen i kontrollplanen. Administrativ kontroll har 
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genomförts i begränsad omfattning vilket bidragit till ett acceptabelt resultat. Målen i NKP för kontroll-
frekvenser har inte uppnåtts vilket är otillfredsställande. Målet att utföra kontroller av veterinärer utifrån 
inkomna anmälningar har uppfyllts. Vid en bedömning gentemot nationella mål finns utvecklingsbehov. 

Animaliska biprodukter 
Utvecklingsbehov: Händelsestyrd tillsyn och information har prioriterats under året. Verksamheten har 
utvecklingsbehov.  



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2021 

34 

Regional tillväxt och infrastrukturplanering 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3 § p3 Regional tillväxt Länsstyrelseinstruktion 

3 § p4 Infrastrukturplanering Länsstyrelseinstruktion 

4 § p2 Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län Länsstyrelseinstruktion 

4 § p4 I utpekade län vara förvaltande och attesterande myndighet för vissa program inom EU:s 
strukturfonder 

Länsstyrelseinstruktion 

4 § p5 I utpekade län vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats 
enligt… 

Länsstyrelseinstruktion 

4 § p6 I utpekade län vara ansvarig för kontroller enligt… Länsstyrelseinstruktion 

1C1 Regionalt tillväxtarbetet och samverkan med regionerna Regleringsbrev 

1C2 Mål i regionala utvecklingsstrategin Regleringsbrev 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Nedanstående punkter sammanfattar uppgifterna och uppdragen på verksamhetsområdet: 

• Samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga
myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer, för att
skapa tillväxt i länet. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet
ska utvecklas.

• Fördela bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.
• Bevilja ekonomiskt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag vars omsättning har

minskat i större omfattning till följd av covid-19-pandemin.
• Fysisk planering av vägar och järnvägar genom att tillhandahålla statliga planeringsunderlag,

godkänna miljökonsekvensbeskrivningar, samverkan med sökanden i processen, besluta om tillstånd
enligt miljöbalken och tillsyn över kommunala detaljplaner.

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrens-
kraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. En viktig bedömningsgrund för den regionala 
utvecklingspolitiken är statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. 

Den regionala utvecklingspolitiken ska även bidra till att nå andra mål: 
• Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till att nå det långsiktiga klimatmålet och de nya

etappmålen för minskad klimatpåverkan samt bidra till att nå övriga relevanta miljömål.
• Den regionala utvecklingspolitiken har en geografisk utgångspunkt där landsbygder ingår och därför

ska den bidra till att uppnå landsbygdspolitikens mål.

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Utöver det övergripande målet 
finns ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. 

Målet för politiken för de grundläggande betaltjänsterna är att alla i samhället ska ha tillgång till 
grundläggande betaltjänster till rimliga priser. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av de globala målen i Agenda 2030. När länsstyrelsen bidrar till 
att nationella mål får genomslag i länet bidrar vi också till genomförandet av Agenda 2030. 
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Verksamhetens resultat 
Nyckeltal 

Nyckeltal: Regional tillväxt och infrastrukturplanering (30, 34) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt  2,4 2,2 2,3 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 1,9 1,4 1,7 

Antal årsarbetskrafter män 0,6 0,8 0,6 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  54  46 37  

Antal beslutade ärenden  56  51 28  

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år  1  1 1  

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 3 483 2 802 3 400 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 2 129 2 314 2 368 

Under de senaste åren har ärenden inom infrastrukturplanering ökat kraftigt, vilket framgår av tabellen med 
ett ökat antal ärenden per år. Orsaken är den höga byggtakten som pågått i Uppsala län under flera år och 
som kommer att fortsätta under många år i form av vägar och andra infrastruktursatsningar. Antal inkomna 
ärenden inom regional tillväxt har minskat mellan åren. 

Under de två senaste åren 2021 och 2020 har ärenden inom infrastrukturplanering ökat kraftigt med flera 
inkomna remisser främst från Trafikverket. Det är en stor ökning av remisser jämfört med hur det såg ut för 
två år sedan 2019. Detta beror främst på att flera nya väg- och järnvägsprojekt har påbörjats hos Trafikverket 
under 2020, bland annat Fyra spår Ostkustbanan men även på grund av att flera andra vägplaner fortfarande 
är pågående eller att Trafikverket behövt göra omtag i vissa väg- och järnvägsplaner innan dessa kan gå 
vidare för fastställelse. Detta har i sin tur lett till att beslutade ärenden har varit fortsatt högt under 2021 
såsom det var under 2020. 

Resultatindikatorer 
Länsstyrelserna har valt att inte ha några resultatindikatorer för verksamhetsområdet i årsredovisningen 
2021. 

Prestationer och effekter 
Regional tillväxt 
Inför 2021 minskades Länsstyrelsens i Uppsala läns tilldelning från anslag 19, 1.1 för regional tillväxt. Detta 
medförde att myndigheten endast kunde bevilja stöd till ett internt projekt. Dessa medel användes för att 
täcka länsstyrelsens licenskostnader för Tillväxtverkets handläggningssystem NYPS och tillhörande 
personalkostnader. Inga beslut om andra regionala tillväxtprojekt har fattats under 2021.  

Samverkan med Region Uppsala har skett löpande under året som en del av uppdraget men i minskad 
omfattning. Detta då länsstyrelsen inte haft medel att bevilja stöd till externa projektägare vilket inneburit att 
någon risk för dubbelfinansiering inte varit aktuellt. Däremot har Region Uppsala löpande informerat 
länsstyrelsen om fattade beslut avseende projektfinansiering via anslaget 19, 1:1.  

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. 
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Länsstyrelsen i Uppsala län är invald i arbetsutskott och beslutsgrupp för Strukturfondspartnerskapet i Östra 
Mellansverige som prioriterar projekt från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska 
socialfonden (ESF). Region Uppsala har en stor roll, inte minst genom sitt regionala utvecklingsansvar, och 
därför har de etablerat en samverkan med de aktörer från länet som ingår i strukturfondspartnerskapet 
(länsstyrelsen, politiker, Uppsala universitet). Syftet är att kunna samverka samt utbyta kunskap och 
information inom arbetet, exempelvis inför beslutsmöten.  

Länsstyrelsen i Uppsala län deltar som medlem i Nordiska skärgårdssamarbetet tillsammans med svenska, 
åländska och finska aktörer. Verksamheten främjar projektutveckling i området. Nordiska skärgårds-
samarbetets verksamhet har under 2021 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 Statsråds-
beredningen och Finansdepartementet. Länsstyrelsen har deltagit på nätverksträffar med Tillväxtverkets 
nätverk för EU:s strategi för Östersjöregionen i syfte att nå erfarenhetsutbyte och genomföra omvärlds-
bevakning. 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.  

Tillgången till de grundläggande betaltjänsterna 
Länsstyrelsen bedömer i sin bevakningsrapport 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. Däremot bedömer 
länsstyrelsen att tillgången till betaltjänsterna inte är tillfredsställande för alla, framförallt är den inte 
tillfredsställd för äldre, personer med vissa funktionsnedsättningar och ekonomiskt utsatta. Tillgången är 
sämre på landsbygderna jämfört med tätorter och städer. 

Under året har länsstyrelsen bedrivit projektet Betala säkert på nätet i samverkan med Biblioteksutveckling 
vid Region Uppsala. Projektet syftade till att öka tryggheten i användandet av digitala betallösningar och 
vände sig till allmänheten. Totalt genomfördes sjutton föreläsningar på bibliotek i länet. Utvärdering av 
projektet sker våren 2022 men den inledande återkopplingen har varit mycket positiv. Under 2021 har 
myndigheten samverkat särskilt med pensionärsföreningar, God man och förvaltarföreningen i Uppsala län, 
Infoteket vid Region Uppsala och Post- och telestyrelsen. Samverkan har bidragit till att förbättra 
länsstyrelsens regionala stödinsatser och gett en god grund för analys av tillgången till betaltjänsterna i 
Uppsala län. Länsstyrelsen har även samverkat med Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning (FUB) Uppsala län och genomfört samtal enligt demokratimodellen med personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Dessa insatser är grunden för ett projekt med arbetsnamnet Skicka vidare 
– Digitala betaltjänster för personer med intellektuell funktionsnedsätt som genomförs under 2022. 

Infrastrukturplanering 
Länsstyrelsen i Uppsala län berörs av de stora infrastruktursatsningar som planeras i länet genom utbyggnad 
av Ostkustbanan till fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. Därtill berörs länet av de regeringsuppdrag 
om större samlade exploateringar som genererar till flera projekt i Knivsta respektive Uppsala kommun. 
Bland annat har länsstyrelsen deltagit i den chefsgrupp som Trafikverket etablerat inom Fyra spår, där syftet 
varit att stärka samverkan och att få gemensam målbild för projektet. 

Länsstyrelsen under 2021 haft ett fortsatt högt inkommande remissflöde kring andra pågående väg- och 
järnvägsplanerna som berör Uppsala län. Länsstyrelsen har även noterat att några väg- och järnvägsplaner 
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som länsstyrelsen tidigare har hanterat under 2019–2020 nu har kommit vidare och beslutats av Trafik-
verkets planprövningsmyndighet. 

Länsstyrelsen har även medverkat i arbetet med riksintresseprecisering för Arlanda flygplats. Riksintresse-
preciseringen togs fram av Trafikverket i samarbete med länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län samt 
Swedavia. Samarbetet har varit av betydelse för ömsesidigt ökad kunskap och för samsyn i olika frågor. 

Vidare har länsstyrelsen samordnat länets synpunkter kring Trafikverkets remiss över föreslagna 
förändringar av utpekade riksintresseanspråk. Länsstyrelsen bjöd in länets kommuner samt Region Uppsala 
till digitalt remissmöte och sammanställde därefter yttrandet till Trafikverket.  

Under året har länsstyrelsen även medverkat i olika nationella samverkansforum, bland annat gemensamma 
workshops inom Projektet Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering 2.0 som är ett samarbete 
mellan RUS (Länsstyrelsernas samverkansorgan Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) 
och LEKS (Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning). Syftet med dessa workshops har varit att 
klarlägga hur länsstyrelsen kan bidra till att länstransportplanerna blir mer klimatsmarta.  

Under året har länsstyrelsen även samverkat med Region Uppsala för att skapa en gemensam samsyn i frågor 
som berör både fysisk planering, översiktsplanering och infrastrukturplanering i länet. Länsstyrelsen har 
även samverkat särskilt med Knivsta kommun och Uppsala kommun kopplat till uppdraget Fyra spår genom 
dialogmöten. Dessa möten har utöver en lägesuppdatering vad som är på gång inom respektive myndighet 
även gett förståelse för de komplexa frågor som kommunerna har på sitt bord.  

Resultatbedömning 
Gott: Under 2021 har endast länsstyrelsens omkostnader för NYPS beviljats finansiering via anslaget 19, 
1.1. Då samtliga medel nyttjades och projekten nådde förväntade resultat bedöms resultatet vara gott.   

När det gäller de större exploateringar som nu planeras både hos kommunerna med anledning av de tecknade 
avtalen med staten vad gäller järnvägsplanen för Fyra spår ser länsstyrelsen att mängden planer och program 
som inkommer har ökat. Ökningen förväntas fortsätta både från avtalskommunerna och från Trafikverket, 
men även som en följd av andra ansökningar såsom tillståndsansökningar med mera, som förväntas bli en 
följd av de ovan nämnda planeringsinsatserna och som förväntas komma till länsstyrelsen framöver.  
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Hållbar samhällsplanering och boende 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3 § p5 Hållbar samhällsplanering och boende Länsstyrelseinstruktion 

5 § p9 Verka för att behovet av bostäder tillgodoses Länsstyrelseinstruktion 

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

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Nedanstående punkter sammanfattar uppgifterna och uppdragen inom verksamhetsområdet: 

• Samordna de planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram som stöd till kommunens plan-
läggning (natur- och kulturvärden, infrastruktur, militära intressen, vattenfrågor).

• Samordna länsstyrelsernas uppdrag om rådgivning och vägledning till kommunerna inom ramen för
tidig dialog för ökat bostadsbyggande.

• Utveckla länsstyrelsernas arbete med digital samhällsbyggnadsprocess.
• Samordna och ta tillvara statens intressen i den kommunala översiktsplaneringen och vid detaljplaner

och områdesbestämmelser. Länsstyrelsens uppdrag gäller följande områden: riksintressen,
miljökvalitetsnormer, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal
samordning, människors hälsa eller säkerhet, risken för olyckor, översvämning eller erosion

• Prövning enligt plan- och bygglagen (översikts- och regionplaner, detaljplaner, områdes-
bestämmelser, överklagande av kommuns beslut, tillsyn, vägledning och uppföljning)

• Ansvara för att analysera och rapportera hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi stödjer även
kommunerna i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. I uppdraget ingår även att årligen ta fram
en regional bostadsmarknadsanalys, säkerställa kommunernas medverkan i Boverkets årliga
bostadsmarknadsenkät och att sammanställa uppgifter om värdeöverföringar i kommunala bostads-
bolag.

• Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter och till bostäder för äldre, samt stöd till energi-
åtgärder.

• Samordna arbetet med klimatanpassning, strandskyddsdispenser och havsplanering.
• Hantera överklaganden av kommunala beslut och uppföljning av tillsynsarbetet i kommunernas

byggnadsnämnder.
• Handläggning och prövning av lokalhyresstöd för hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till

utsatta branscher under covid-19-pandemin.
• Samverkan och samordning inom ramen för uppdraget om Rådet för hållbara städer.

Det övergripande målet för området samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteri-
verksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en 
långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk 
utveckling underlättas. För området bostadsmarknad är målet långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader 
där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

Länsstyrelserna ska även verka för genomslag av nationella mål, såsom gestaltad livsmiljö och miljömålet 
god bebyggd miljö. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av de globala målen i Agenda 2030. När länsstyrelsen bidrar till 
att nationella mål får genomslag i länet bidrar vi också till genomförandet av Agenda 2030. 
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Verksamhetens resultat 
Nyckeltal 

Nyckeltal: Hållbar samhällsplanering och boende (40–41) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt  15 14,4 13,7 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 12,2 11,5 10,2 

Antal årsarbetskrafter män 2,8 2,9 3,5 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  1 451  2 164 2 072  

Antal beslutade ärenden  1 401  2 328  1 879 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år  6  2  0 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr)  16 086 15 278 15 096 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 737 650 0 

Länsstyrelsen har arbetat med att ha flera tidiga dialoger med kommunerna för att ärenden ska hamna mer 
rätt när de sedan kommer in för samråd. Det har gjort att mer tid har lagts i den tidiga fasen. Länsstyrelsen 
noterar att färre ärenden har kommit in under 2021 jämfört med 2020 men komplexiteten i översikts-
planering och detaljplanering har ökat.  

Resultatindikatorer 
Detta är ett komplext verksamhetsområde och det är svårt att mäta länsstyrelsernas bidrag till det 
övergripande nationella målet. Några indikatorer listas nedan. 

Resultatindikator Mål Uppgift eller 
uppdrag 

Källa Målvärde År 2021 År 2020 År 2019 

Antal påbörjade 
bostäder 

Ge alla människor i alla delar 
av landet en från social 
synpunkt god livsmiljö där en 
långsiktigt god hushållning 
med naturresurser och energi 
främjas samt där 
bostadsbyggande och 
ekonomisk utveckling 
underlättas. 
 
Långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan 
möter ett utbud av bostäder 
som svarar mot behoven.  

Årlig analys och 
rapport om läget i 
länet på 
bostadsmarknaden 

SCB1) 5 000 4 571 2 271 5 070 

Antal färdigställda 
bostäder Se mål ovan. 

Årlig analys och 
rapport om läget i 
länet på 
bostadsmarknaden 

SCB1) -3) -4) 3 131 3 792 

Länsstyrelsens 
handläggningstid för 
överklagade bygglov för 
bostäder, dock inte 
fritidshus; andel avgjorda 
inom 80 dagar 

Se mål ovan. Prövning enligt plan- 
och bygglagen Platina2) 75 % 94 % 94 % 97 % 

Länsstyrelsens 
handläggningstid för 
överklagade bygglov för 
bostäder, dock inte 
fritidshus; andel ärenden 
avgjorda inom 120 dagar 

Se mål ovan. Prövning enligt plan- 
och bygglagen Platina2) 90 % 97 % 100 % 100 % 

1) Statistiska centralbyråns statistik: Nybyggnad av bostäder. 
2) Ärendehanteringssystem, länsstyrelsen. 
3) Länsstyrelsen i Uppsala län har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 
4) Det finns ännu ingen färdig statistik för färdigställda bostäder 2021. 
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Länsstyrelsernas arbete med att bistå Rådet för hållbara städer (M2017/03235/Mm 
Länsstyrelserna ingår som en av 13 medlemmar i regeringens Råd för hållbara städer. I februari 2021 
lämnade rådet sin årliga rapportering av uppdraget till Regeringskansliet. Rådets medlemmar har under år 
2021 samverkat kring ett trettiotal åtgärder. Ett tiotal samverkansåtgärder har avslutats under året och övriga 
fortsätter under 2022. Länsstyrelserna har haft ansvar för tre av åtgärderna, bland annat anordnat ett 
kompetensutvecklingsseminarium för länsstyrelsens tjänstepersoner om hållbar stadsutveckling.  

Fyra möten har hållits i rådet och åtta möten har hållits i rådets expertnätverk. Ett gemensamt möte har 
hållits för rådets samtliga referensgrupper: kommungruppen, forsknings- och innovationsgruppen och 
näringslivsgruppen. Ett stormöte har hållits för rådet, expertnätverket och referensgrupperna. Rådet har blivit 
partner i EU-satsningen New European Bauhaus (NEB). Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Formas och 
Vinnova har arrangerat workshoppar om NEB, som dokumenterats i en rapport som skickats till EU. Rådet 
har också samverkat med bland annat satsningarna Viable Cities och Horisont Europa. 

Rådets ordförande har tillsammans med landshövdingar i fem län; Kalmar, Västernorrland, Stockholm, 
Örebro och Kronoberg, anordnat länsträffar för kommunerna i respektive län med syfte att föra dialog kring 
kommunernas arbete med hållbar stadsutveckling. 

Rådets gemensamma webbplats www.hallbarstad.se, som nylanserades i december 2020, har under året 
fyllts på och vidareutvecklats i syfte att underlätta för kommuner och andra aktörer att hitta aktuellt material 
inom hållbar stadsutveckling. Rådet har låtit ta fram en rapport om pandemins påverkan på hållbar stads- och 
samhällsutveckling. Rapporten har presenterats för berörda sakområden på länsstyrelserna. En förstudie om 
nationell samordning av finansiering och kunskap inom hållbara städer och samhällen har tagits fram inom 
en av samverkansåtgärderna.  

Regeringskansliet har gjort en utvärdering av Rådet för hållbara städers verksamhet. Utvärderingen bedömer 
att rådet uppfyller sitt syfte. 

Prestationer och effekter 
Översiktsplanering 
Länsstyrelsen har under 2021 erfarit att fler kommuner än tidigare är inriktade mot en mer kontinuerlig 
översiktsplanering, vilket länsstyrelsen verkat för under flera år. Detta genererar dock mer arbete för 
länsstyrelsen. Kontakterna med kommunerna, förfrågningar om samråd om avgränsning av miljö-
konsekvensbeskrivningar och tidig dialog har ökat under året. För att stötta kommunerna och erbjuda en 
arena för erfarenhetsutbyte startade länsstyrelsen ett regionalt nätverk med kommunerna under våren 2021 
och digitala träffar har genomförts. Boverket deltog under vårens träff om digital översiktsplan och ÖP-
modellen. SGU och SMHI deltog under höstens träff som riktade sig till både översikts- och detaljplanerare 
och hade temat klimatrelaterade risker.  

Vardagsnära natur bidrar till god folkhälsa och både friluftsplaner och översiktsplaner är verktyg för att 
planera för grönområden. För att lyfta betydelsen av den vardagsnära naturen, såväl tillgång som kvalitet, har 
ett digitalt seminarium med kommunerna genomförts, ett nationellt samverkansprojekt bedrivits med 
Naturvårdsverket som ledare samt aktiviteter under Friluftslivets år.  

Havsplanering 
Erfarenheter från processen med att ta fram de första statliga havsplanerna har sammanställts av 
samordnande länsstyrelser under året. Länsstyrelsen i Uppsala län har bidragit med inspel samt deltagit i 
arbetet med att ta fram PM kring organisation och arbetssätt för att mer effektivt planera nästa omgång av 
havsplaner. För att ta fram bättre havsplaner nästa omgång har ett kompletterande utredningsarbete kring 
naturvärden genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 
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Vattenförsörjning 
Ett förslag till regional vattenförsörjningsplan har bearbetats under året utifrån remissomgång som 
genomfördes under 2020. Planen bidrar till att lyfta värdet av ekosystemtjänster och behovet av att skydda 
vattenresurser och ta hänsyn till dem i samhällsplaneringen. Den bidrar till att många aspekter på 
dricksvattenförsörjning lyfts och att kommunerna får ett underlag till sin översiktsplanering.  

Eldistribution  
Bristen på eleffekt är högst aktuell i länet. Under det gångna året har länsstyrelsen därmed deltagit på ett 
flertal myndighetsdialoger som Svenska kraftnät har inbjudit till angående de projekt som berör Uppsala län 
och som innebär förstärkning av det befintliga transmissionsnätet. Länsstyrelsen har även lämnat remiss-
yttranden kring två av dessa myndighetsdialoger, Uppsalapaketet och Västeråspaketet, som ingår i 
förstärkningsprojektet av transmissionsnätet Nord–Syd. Under 2022 förväntas arbetet fortgå hos Svenska 
kraftnät. I Uppsala län finns det därutöver flera nätkoncessioner där befintliga kraftledningar antingen saknar 
giltig nätkoncession eller där det är aktuellt att öka spänningen i nätet. Under 2021 har länsstyrelsen återigen 
haft flera remisser från olika nätägare och från beslutande myndighet, Energimarknadsinspektionen, jämfört 
med föregående år 2020. Länsstyrelsen har även noterat att flera av de nätkoncessioner som länsstyrelsen 
tidigare har hanterat under 2019–2020 nu har kommit vidare och beslutats av Energimarknadsinspektionen. 
Länsstyrelsen arbetar även aktivt med energi- och klimatarbetet, vilket även beskrivs närmare under rubriken 
Energi och klimat i denna årsredovisning  

Tillsynsvägledning 
RB-uppdraget redovisades 
Länsstyrelsen redovisade till Boverket (med kopia till Finansdepartementet) goda exempel på när byggnads-
nämndernas tillsyn samordnats med annan kommunal tillsyn, samt exempel på hur byggnadsnämndens 
tillsyn visat sig ha positiva effekter för annan kommunal verksamhet, detta i enlighet med Regleringsbrev för 
budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna. 

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/regleringsbrevsuppdrag. Aktiva expertgrupper finns kopplat till 
översiktsplanering, lantmäteriärenden, stöd och bidrag, bostadsförsörjningsplanering, detaljplanering, 
infrastrukturplanering, tillsynsvägledning 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) 
Två digitala träffar genomfördes med Boverkets utbildningspaket i PBL och kulturvärden som grund. Främst 
var dessa personer bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer, men även planarkitekter och 
kommunantikvarier. Deltagarna på dessa träffar har fått både kunskapshöjning men också ett 
erfarenhetsutbyte. 

Investeringsstöd 
Nationell samverkan och nätverk  
Länsstyrelsen har också medverkat på handläggarträffar för investeringsstöd  inom Samhällsbyggnads-
nätverket som beskrivs i avsnittet Tillsynsvägledning ovan. Deltagande på dessa träffar har bidragit till 
kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-akademin/pbl-webbutbildningar/kultur/
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Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus (ENE) 
Regeringen beslutade den 20 juni 2021 att införa ett nytt statligt stöd till energieffektivisering i flerbostads-
hus, stödet gick att söka från och med 1 oktober 2021. I samband med beslut om statens budget för 2022 
beslutades att det nya stödet ska avvecklas från och med årsskiftet 2021/2022. Därför blev söktrycket högt 
inför stoppdatumet 31 december. Totalt kom 198 ansökningar in under andra halvan av december 2021. 

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. 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. Analysen tar dessutom avstamp i ett rättighetsperspektiv och visar att det råder brist på bostäder för 
särskilda grupper i länets samtliga kommuner. Länsstyrelsen har i ovan nämnda analys beskrivit årets 
insatser för att stödja kommunerna och andra aktörer i arbetet med att underlätta inträde på bostads-
marknaden med mera. 

Länsstyrelsen har också haft i uppdrag att motverka aktiv medverkan till bosättning i annan kommun eller så 
kallad ”social dumpning”. Länsstyrelsen konstaterar i sin rapport att bostadsbrist är en drivande faktor 
bakom aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, och att företeelsen i hög utsträckning har en 
systematisk karaktär. Aktiv medverkan till bosättning i annan kommun utgör ett hinder för individer i behov 
av ekonomiskt bistånd att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och företeelsen riskerar att drabba 
barns rättigheter i särskilt stor omfattning. Länsstyrelsen bedömer att de åtgärder som vidtagits eller planerar 
att vidtas inom ramen för uppdraget har en positiv effekt genom ökat samverkan och erfarenhetsutbyten 
mellan länets kommuner. Vidare bedömer länsstyrelsen att fokus fortsatt bör ligga på nationella insatser och 
översyn av befintlig lagstiftning. 

Resultatbedömning 
Gott: Länsstyrelsen har under 2021 i tidiga dialoger verkat för att översiktsplaner och detaljplaner kopplat 
till regeringsuppdrag större samlad exploatering ska genomföras enligt kommunernas tidplaner. Det råder 
fortsatt bostadsbrist i länets samtliga kommuner. Bostadsbyggandet är fortsätt på en hög nivå. Den rådande 
pandemin verkar inte ha haft någon dämpande effekt på kommunernas planläggning. Trenden förutspås 
utvecklas i samma riktning även under kommande år.  

Vidare har länsstyrelsen i enlighet med interna prioriteringar fortsatt att arbeta proaktivt 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.  
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Energi och klimat 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3 § p6 Energi och klimat Länsstyrelseinstruktion 

5 § p8 Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat Länsstyrelseinstruktion 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag inom verksamhetsområdet sammanfattas i nedanstående punkter: 

• Leda och samordna det regionala arbetet mot de energi- och klimatpolitiska målen. Uppdraget 
omfattar att tillsammans med andra aktörer genomföra den regionala energi- och klimatstrategin och 
att verka för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla ansvarsområden. Detta innebär att 
förmedla kunskap, ge inspiration samt att driva och samordna regionala insatser som stärker genom-
förandet av uppdraget. Dessutom ingår att främja effektiva klimatinvesteringar. 

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

Nedan sammanfattar vi några mål som rör länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag inom verksamhetsområdet. 

Preciseringen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ligger i linje med Parisavtalets temperatur-
mål, som är att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader. Det lång-
siktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för 
att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium 
senast år 2045 ska ha minskat med minst 85 procent, jämfört med år 1990. 

Etappmålen på vägen mot det långsiktiga målet omfattar utsläpp av växthusgaser i den så kallade icke-
handlande sektorn. I icke-handlande sektorn ingår framförallt utsläpp från inrikes transporter, byggnader och 
jordbruk.  

Mål för energipolitiken handlar om att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt 
underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.  

Regeringens mål för samhällets anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt hållbart och 
robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara 
möjligheter.  

Det finns även andra relevanta mål för verksamhetsområdet, till exempel under generationsmålet i 
miljömålssystemet. I årsredovisningen redovisar vi information av väsentlig betydelse i förhållande till dessa 
mål. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av de globala målen i Agenda 2030. När länsstyrelsen bidrar till 
att nationella mål får genomslag i länet bidrar vi också till genomförandet av Agenda 2030. 

Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Länsstyrelsen driver på och stödjer genomförandet i länet av de nationella målen ovan, bland annat genom 
extern och intern 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 kommunikation, rådgivning och effektiv handläggning av klimatinvesteringsstöd, samt att bidra till 
att åtgärder genomförs genom att driva eller delta i projekt för riktade insatser i länet. 
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Länsstyrelsen leder länets miljö- och klimatråd och på så sätt förankras det strategiska klimat- och energi-
arbetet, till exempel länets klimat- och energistrategi, dess koppling till regional utveckling samt dess 
genomförande. Genomförande av klimat- och energistrategin sker bland annat genom arbete med åtgärds-
program för minskad klimatpåverkan som är en del av miljömålsarbetet inom Färdplan för ett hållbart län. 
Detta redovisas under rubriken Naturvård och miljöskydd i denna årsredovisning, i den del som som 
omfattar 6 § och arbetet med de nationella miljömålen och generationsmålet.. 

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

Länsstyrelsen i Uppsala län fick under 2021 ett särskilt regeringsuppdrag att ta fram underlag till kommande 
klimatpolitiska handlingsplan, i form av förslag på styrmedel som påskyndar minskad klimatpåverkan lokalt 
och regionalt. 

Länsstyrelsen har ett antaget regionalt mål för klimatanpassning som myndigheten har verkat för att nå under 
året. 

Verksamhetens resultat 
Nyckeltal 

Nyckeltal: Energi och klimat (42) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt  4,9 3,4 3,2 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 4,2 2,4 2,6 

Antal årsarbetskrafter män 0,7 1,0 0,6 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  75  45  62 

Antal beslutade ärenden  59  73  85 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år  13  33  25 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr)  5 352 4 651 4 562 

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

Antal ärenden beror till stor del på antal inkomna ansökningar i Klimatklivet. Dessa ökade något under 2021 
jämfört med 2019 och 2020. Många ärenden inom Klimatklivet löper över flera år. Länsstyrelsen avslutar ett 
klimatklivet ärende först när Naturvårdsverket tar sitt slutgiltiga beslut i ärendet. Antal årsarbetskrafter har 
ökat under året till följd av bland annat regeringsuppdraget om att lämna underlag till kommande klimat-
politiska handlingsplan. Verksamhetskostnaden speglar personalökningen. 

Resultatindikatorer 
SCB:s statistik för energi på länsnivå är förknippad med sekretess för vissa län, vilket gör att datan är svår att 
använda för att mäta utfall och effekter. Vi har valt att ta med en indikator i tabellen nedan. 

Resultatindikator Mål Uppgift eller 
uppdrag 

Källa Målvärde År 2021 År 2020 År 2019 

Antal inlämnade ansökningar 
under året inom Klimatklivet per 
10 000 invånare 

Sveriges 
klimatmål 

Stöd till klimat-
investeringar Naturvårdsverket1) -2) 1,20 0,89 1,04  

1) Naturvårdsverkets ärendehanteringssystem. 
2) Länsstyrelsen i Uppsala län har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 

Ansökningsvolymen inom Klimatklivet har de sista åren påverkats av:  
• Icke-publika laddningsstationer ökade kraftigt 2016–2018 och flyttades från och med 2019 ut ur 

Klimatklivet till ett eget stödsystem.  
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• 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. 

• Antalet ansökningar under 2021 har ökat jämfört med 2019 och 2020. Under 2021 genomfördes fyra 
ansökningsomgångar vilket kan förklara det ökande söktrycket. 

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med energi och klimat (LEKS) 
Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) är samverkansorgan för det regionala arbetet med 
minskad klimatpåverkan och energiomställning. Med målet att länsstyrelserna ska bidra till att de nationella 
energi- och klimatmålen uppfylls bidrar LEKS till att utveckla samverkan mellan länsstyrelserna, mellan 
länsstyrelsernas olika sakområden samt med berörda myndigheter, departement med flera. LEKS verkar 
även för att identifiera synergier mellan olika styrmedel och samhällsmål som sedan kan användas som 
hävstänger i det regionala arbetet. Exempel på väsentliga insatser under året är: 

• Fyra samverkansledare, inom områdena Klimatklivet, transporter, energisystem och regionala 
energi- och klimatstrategier. 

• Projekt inom olika sak- och ämnesområden, till exempel samhällsplanering, regional utveckling, 
lantbruk, naturvård och länstransportplanering. 

• Samordnade insatser för ett tiotal remisser.  
• Samordning av synpunkter från länsstyrelserna till arbetet med de nationella strategierna för 

elektrifiering och bioekonomi. 
• Arrangerande av två digitala nätverkskonferenser för länsstyrelserna. 

Flera av insatserna sker i samverkan med RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) och 
olika chefsnätverk.  

Bedömningen är att resultatet är gott och i allt väsentligt uppnår målen för det länsgemensamma arbetet med 
energi- och klimatomställning. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har under året samverkat med LEKS på flera olika sätt, både genom aktivt 
deltagande i de möten som LEKS ordnat och genom samplanering av möten och aktiv återkoppling samt 
inbjudan till möten och dialoger inklusive regeringsuppdrag avseende underlag till nästa klimatpolitiska 
handlingsplan. 

Prestationer och effekter 
Länsstyrelsens och länets engagemang för det regionala åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan har 
lett till att fler aktörer har anslutit sig, bland annat större energiföretag och industriföretag i länet. Arbetet 
med det regionala åtgärdsprogrammet 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. 

Samverkan mellan åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan och de två andra åtgärdsprogrammen för 
ekosystem och biologisk mångfald samt vatten ger synergier och tvärkopplingar både internt för 
länsstyrelsens arbete och externt i länet. Ett gemensamt möte om våtmarksåtgärder anordnades för de aktörer 
som arbetar med åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan och de som arbetar med åtgärdsprogram för 
ekosystem och biologisk mångfald. 

Miljömålens betydelse för vårt samhälle lyfts också fram i den årliga regionala miljö- och klimatkonferensen 
för Uppsala län, Knivstakonferensen. 
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Fossilfria transporter är en viktig nyckel för att nå klimatmålen och under året har ytterligare steg tagits för 
att hålla den regionala planen för infrastruktur för biodrivmedel och laddbara fordon aktuell. Bland annat 
genom att knyta planen tätare samman med länstransportplanearbetet och arbete med laddinfrastruktur för 
lätt och tung trafik. För att påskynda elektrifiering för tung trafik skrevs ett regionalt Elektrifieringslöfte 
under 2021. 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. 

Laddinfrastruktur är beroende av ett välfungerande elsystem och samarbetet #uppsalaeffekten fördjupades 
under året med ett regionalt seminarium, inkludering av Handelskammaren i styrgruppen och flera 
avstämningar bland annat med Svenska Kraftnät och med länets kommuner. Dialogerna visar på att en hög 
förståelse har utvecklats i länet för både utmaningar och möjligheter. För att ytterligare öka kompetensen och 
dela erfarenheter har kunskapsunderlag tagits fram och seminarier anordnats. Bland annat en regional dialog 
i projektet Smart förnybart  som handlade om ökade möjligheter att ansluta förnybar elproduktion även i 
områden där elnätets kapacitet är utmanad. 

Under 2021 har stöd skett till kommunernas miljötillsyn för att enklare inkludera energi i ordinarie tillsyn, 
bland annat genom de vägledningar som tagits fram i det nationella projektet Incitament för energi-
effektivisering som avslutades under året. Vägledningarna finns på Energimyndighetens webbplats, liksom 
uppdaterad information som stöd för tillsynsmyndigheter.  

Det särskilda regeringsuppdraget för underlag till kommande klimatpolitiska handlingsplan har lett till 
omfattande dialoger med både länets kommuner och Region Uppsala, samt med andra kommuner, regioner 
och myndigheter. Uppdraget slutredovisas 15 september 2022. 

Uppdrag i regleringsbrevet om Energiomställning och minskad klimatpåverkan rapporteras i särskild ordning 
till Länsstyrelsen i Dalarnas län, liksom arbetet med Klimatinvesteringsstödet Klimatklivet. 

Intresset har varit fortsatt högt för klimatinvesteringsstöd via Klimatklivet vilket har märkts i form av högt 
söktryck. Arbetet med Klimatklivet bidrar till genomförandet av energi- och klimatstrategin bland annat 
genom minskade utsläpp till följd av energikonverteringar från fossil olja till förnybara energikällor i 
jordbruk, fastigheter och industri samt genom att möjliggöra omställning av transportsektorn genom stöd till 
biogastankstationer, laddstationer och inköp av fossilfria fordon och arbetsmaskiner. 

Länsstyrelsen har under 2021 tagit fram och remitterat ett förslag på handlingsplan för klimatanpassning 
samt hållit samrådsmöten där handlingsplanen presenterats. Arbetet med handlingsplanen har ökat 
samverkan med såväl kommunerna som andra relevanta aktörer och ökat förståelsen för vad som bör 
prioriteras i klimatanpassningsarbetet. Handlingsplanen har föredragits ett flertal gånger på länets miljö- och 
klimatråd vilket gett åtgärderna en solid förankring i de andra aktörernas verksamheter. 

Under hösten har Länsstyrelsen i Uppsala län, i samverkan med Länsstyrelsen i Västmanlands län, anordnat 
två digitala studiecirklar för kommunerna i de båda länen med utgångspunkt den lathund för klimat-
anpassning som getts ut av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Studiecirklarna har 
gett kommuner möjligheten att initiera sitt egna klimatanpassningsarbete med vägledning av länsstyrelserna. 
Studiecirklarna fortsätter under 2022. 

Länsstyrelserna i Mälar- och Hjälmarregionen har under flertalet år drivit frågan om Mälaren i ett framtida 
klimat och förordat att regeringen ska tillsätta en utredning i syfte att kartlägga hotbilden och sårbarheten för 
området och behovet av nödvändiga åtgärder. Under året har länsstyrelserna skickat en skrivelse till 
regeringen. Skrivelsen har ökat såväl det mediala som det allmänna intresset för frågan. 
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Länsstyrelsen har under året aktivt samverkat med övriga länsstyrelser för att tolka den gemensamma 
förordningen. Detta har skett genom att SMHI bjudit in till flertalet förordningsmöten för alla berörda 
myndigheter. Dessa möten har varit såväl fysiska som digitala 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 
plan- och bygglagen. 

Klimatanpassningsarbetet rapporteras även enskilt till SMHI med en kopia till Regeringskansliet, enligt 
förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. 

Resultatbedömning 
Genomföra de regionala energi- och klimatstrategierna 
Utmärkt: starkt engagemang för färdplanen med dess åtgärdsprogram (klimat och energi) bland länets 
aktörer, där också nya har tillkommit. En del av arbetet är det regionala arbetet med eleffektfrågan där 
samarbete har skett både regionalt och nationellt.  

Energi och klimat ska bli en integrerad del i alla ansvarsområden  
Utmärkt: koppling mellan de olika åtgärdsprogrammen inom Färdplan för ett hållbart Uppsala län ger 
integrering av klimat- och energifrågor i andra sakområden. Det bidrar även till ökad kunskap om synergier 
mellan olika sakområden och klimat, till exempel koppling klimat–biologisk mångfald, effektfrågan–
planfrågor, transportfrågor–effektfrågan, energieffektivisering–miljötillstånd och tillsyn och så vidare. 

Förmedla kunskap, ge inspiration samt att driva och samordna regionala insatser  
Utmärkt: länsstyrelsen driver klimat- och energiarbetet på flera olika nivåer (ledningsnivå, tjänsteperson-
nivå, externt, internt, linjearbete samt projektform och så vidare) och i olika former (nätverk, projekt, 
linjearbete och så vidare). Genom en tydlig samordning och ledning från länsstyrelsen kunde ett regionalt 
elektrifieringslöfte tecknas för Uppsala län. 

Främja effektiva klimatinvesteringar 
Gott: ökat samarbete med andra länsstyrelser har ökat kommunikationen om stödmöjligheterna och även 
antalet ansökningar. 

Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat 
Gott: handlingsplanen för klimatanpassning samt en närvaro på länets miljö- och klimatråd har ökat 
samverkansmöjligheterna med andra aktörer samt förståelsen för och innebörden av klimatanpassnings-
uppdraget.  
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Kulturmiljö 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3 § p7 Kulturmiljö Länsstyrelseinstruktion 

1A5 Nationella målen för kulturmiljöarbetet Regleringsbrev 

3B5 Samverkansråd vid Statens kulturråd Regleringsbrev 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Kärnverksamheten består av tillsyn och tillstånd enligt kulturmiljölagen och miljöbalken, samt prövning av 
kulturmiljöbidrag till vård, information, kunskapsuppbyggnad och tillgänglighetssatsningar. Kulturmiljö-
hänsyn tas till stor del i annan lagstiftning än i kulturmiljölagen. Tvärsektoriell samverkan upptar därmed en 
betydande del av verksamheten både internt och externt i samrådsärenden, framförallt enligt miljöbalken och 
plan- och bygglagen. Samverkan genom dialog är ett viktigt verktyg för att främja, utveckla och förnya 
kulturmiljöarbetet i samverkan med länets aktörer. 

Respektive läns prioriterade inriktning anges i kulturmiljöstrategi eller i motsvarande dokument.  

Kulturmiljöarbete utgår från fyra prioriterade miljökvalitetsmål:  
• God bebyggd miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Levande skogar 

Vidare tar kulturmiljöarbetet sin utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets samlade vision 2030 att ”Alla, 
oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige” och de fyra 
nationella kulturmiljömålen. Dessa är: 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas 
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön 
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och 

upplevelser 
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara i samhälls-

utvecklingen. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av de globala målen i Agenda 2030. När länsstyrelsen bidrar till 
att nationella mål får genomslag i länet bidrar vi också till genomförandet av Agenda 2030. 

Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Länsstyrelsens tillsyn och kontroll inom kulturmiljöområdet kan vara egeninitierad eller händelsestyrd. 
Tillsynsarbetet i Uppsala län har under året bedrivits huvudsakligen i händelsestyrda ärenden i samband med 
tillståndsprövning av byggda kulturmiljöer, kyrkliga kulturminnen och fornlämningar, samt i samband med 
genomförande av arkeologiska insatser. Utöver det har en egeninitierad tillsyn av byggnadsminnen i Heby 
kommun genomförts. 

Länsstyrelsen arbetar även med förvaltning och vård av flera av länets värdefulla kulturmiljöer, såsom 
fornlämningsmiljöer och kulturreservat. Detta görs genom det egna arbetet, samt genom fördelning av 
kulturmiljövårdsanslaget till bland andra kommuner, fastighetsägare och markägare.  
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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 
Nyckeltal 

Nyckeltal: Kulturmiljö (43) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt  9,4  8,9  8,7 

Antal årsarbetskrafter kvinnor  5,6  5,5  5,2 

Antal årsarbetskrafter män  3,8  3,4  3,5 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  1 250  1 336  1 228 

Antal beslutade ärenden  1 302  1 276  1 147 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år  32  23  20 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr)  14 191  13 984  15 829 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  6 906  5 138  7 564 

Antal årsarbetskrafter har under året varit något högre än under föregående år. Anledningen är förstärkningar 
av personalstyrkan under hösten i form av tre visstidsanställningar, två arkeologer och en byggnads-
antikvarie. I likhet med förra året har dock ett par anställda under delar av året arbetat med andra arbets-
uppgifter med anledning av den pågående pandemin. 

Det totala antalet inkomna och upprättade ärenden är något färre jämfört med förra året. Ungefär 75 procent 
av dessa utgörs av fornlämningsärenden, och 25 procent av ärenden relaterade till bidrag och till tillstånd för 
skyddad bebyggelse och kyrkor. Av fornlämningsärendena kan cirka en fjärdedel hänföras till ansökningar 
om skogsbruksåtgärder. För flera av ärendekategorierna har det skett en viss minskning i antal inkomna 
ärenden. Den ökning som finns av byggnadsminnesärenden härrör huvudsakligen från egeninitierade 
åtgärder för kvalitetssäkring av byggnadsminnegränser gentemot Lantmäteriets uppgifter.  

Med hjälp av visstidsanställd personal har det totala antalet beslutade ärenden under året överstigit inkomna 
och upprättade. En stor mängd äldre fornlämningsärenden har avslutats.  

Att antalet ej beslutade ärenden äldre än två år har ökat har flera orsaker. Det har tillkommit fler väckta 
frågor om byggnadsminnesförklaring än vad som har avgjorts. Vidare har några kyrkoantikvariska ärenden 
och bidragsärenden inte avgjorts inom fastställda mål för handläggningstider.  

Länsstyrelsen har under 2021 lämnat bidrag för byggnadsvård, vård av kulturlandskap och fornlämningar, 
skötsel av kulturreservat samt framtagande av kunskapsunderlag. 

Resultatindikatorer 
Detta är ett komplext verksamhetsområde och det är svårt att mäta länsstyrelsernas bidrag till det 
övergripande nationella målet. Några indikatorer listas nedan. 
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Resultatindikator Mål Uppgift eller uppdrag Källa Målvärde År 
2021 

År 
2020 

År 
2019 

Antal registrerade 
fornlämningar 
(exkl.marina lämningar) 

Ett hållbart 
samhälle med 
en mångfald av 
kulturmiljöer 
som bevaras, 
används och 
utvecklas 

Skydd av fornlämningar 
och deras 
kulturhistoriska 
information. 

Fornreg1) -5) 20 762 20 551 20 370 

Antal byggnadsminnen 
enligt 3 kap. 
kulturmiljölagen 

Se mål ovan. 
Skydd av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, 
miljöer och anläggningar 

Bebyggelseregistret 
(BeBR)2) -5) 71 69 69 

Antal kulturreservat 
enligt miljöbalken Se mål ovan. 

Skydd och vård av 
kulturhistoriskt 
värdefulla 
kulturpräglade landskap. 

GIS-skikt3) 

-5) 2 2 2 

Antal riksintresse-
områden för 
kulturmiljövården 

Se mål ovan. 

Tillgodose och 
kunskapsförsörja 
riksintressen för 
kulturmiljövården 

Riksintressebeskrivningar4) 

-5) 67 67 67 

1) Register, Riksantikvarieämbetet. 
2) Register, Riksantikvarieämbetet. 
3) Stödsystem, länsstyrelsen. 
4) Förteckning, Riksantikvarieämbetet. 
5) Länsstyrelsen i Uppsala län har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 

En mindre ökning av antalet registrerade fornlämningar sker varje år, vilket är ett resultat dels av den 
arkeologiska verksamhet som länsstyrelsen årligen beställer, dels av tips från allmänheten som resulterar i 
nyregistreringar. Under året har två nya byggnadsminnen beslutats. 

Prestationer och effekter 
Ärendehandläggning 
En huvuduppgift för länsstyrelserna är ärendehandläggning med tillsyn och prövning enligt kulturmiljölagen. 
Ärendebelastningen har under lång tid ökat. Konsekvenserna är att det blir allt svårare för länsstyrelserna att 
hålla uppsatta måltider och förutsättningarna att bedriva egeninitierad tillsyn är små. Den uppsatta 
målsättningen för handläggningstider är samtidigt av hög prioritet i verksamheten, och länsstyrelsen arbetar 
kontinuerligt för att nå målen.  

Internremisser med kulturmiljörelevans har under året uppskattats till drygt 200 stycken. Statistiken i Platina 
är dock fortsatt inte helt pålitlig, och bedömningen är att antalet snarare är minst 250 stycken. I många av 
remisserna är flera handläggare inblandade, då det kan röra exempelvis både fornlämnings- och bebyggelse-
frågor. Huvuddelen av remisserna gäller kommunal planläggning, men det kan även gälla vattenverksamhet, 
bildande av naturreservat, fastighetsreglering, med mera.  

Trots ett fortsatt högt antal inkomna ärenden under året har länsstyrelsen hållit ärendebalansen stabil inom 
sakområdet. Länsstyrelsen har under året fört interna diskussioner om möjliga prioriteringar inom framförallt 
fornlämningsärenden med syfte att hålla antalet öppna ärenden nere och korta handläggningstider. För de 
viktigaste ärendekategorierna följs ärendebalansen veckovis.  

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. Att samråden, på grund av pandemin, inte 
kunnat hållas fysiskt har dock inneburit en något försämrad kontakt.  

Den processförändring gällande skogsbruksärenden som genomfördes under 2019 till följd av Skogs-
styrelsens förändrade hantering av avverkningsanmälningar, och som lyfts i föregående årsredovisningar, 
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kvarstår. Genom riktade informationsinsatser till skogsbolag har kunskapen om förändringen ökat och därför 
har ansökningar om skogsbruksåtgärder ändå i hög grad nått länsstyrelsen. Antalet ansökningar om 
skogsbruksåtgärder som berör fornlämningar har under de senaste åren legat relativt stabilt runt cirka 250 
stycken.  

Byggnadsminnen och byggda kulturmiljöer 
Länsstyrelsen har under året fattat beslut om två nya byggnadsminnen: S:t Erikshuset i Uppsala och Sjöö 
slott i Enköpings kommun. S:t Erikshuset uppfördes som ett hyreshus i det så kallade Eriksområdet. Såväl 
fasader som interiörer försågs med materialval och omsorgsfullt utformade och dekorativa detaljer såsom 
murtegel, fasadtegel, profiltegel, omfattningstegel, tegelgolv, kakelplattor och dekorativa reliefer. S:t 
Erikshuset är ett bostadshus som besitter mycket höga arkitektoniska, byggnadshistoriska och kultur-
historiska värden, vilket inbegriper den höga kvaliteten på materialval och fast inredning. Sjöö slott tillhör ett 
av landets främsta exempel på högadelns strävan att manifestera sin överhöghet i det omgivande landskapet. 
Arkitekturhistoriskt tillhör Sjöö den karolinska barockens mest framstående monument, utformat av arkitekt 
Nikodemus Tessin. Det genomförda förslaget, vilket avviker från ritningen på ett flertal punkter, visar på en 
palladiansk inspirerad huvudbyggnad med ett stort antal parvis ordnade flygelbyggnader samt långa alléer.  

Genom tillståndsprövning har länsstyrelsen under året tillgodosett att en mångfald av länets byggnadsminnen 
bevaras, används och utvecklas. Samtidigt som länets byggnadsminnen ska bevaras behöver de ofta 
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. Vid Wiks slott, som idag är folkhögskola i Region Uppsalas regi, har bland annat reparationer av 
intilliggande stenhus genomförts.  

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 Lövsta bruk 
har länsstyrelsen lämnat tillstånd till montering av solpaneler på tre övre takfall på stallbyggnader. Åtgärden 
innebär att ny svart falsad plåt förses med integrerade, helt svarta, solceller. I dessa fall har länsstyrelsen 
genom samråd och villkorskrav tillgodosett att förändringarna inte medfört negativ inverkan på miljöernas 
kulturhistoriska värden.  

En långsiktig plan för egeninitierad tillsyn av länets byggnadsminnen har initierats. Sent på året inleddes den 
med tillsyn av byggnadsminnena i Heby kommun. Resultatet av den tillsynen kommer att analyseras under 
början av år 2022.  

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 former av aktiviteter i 
kyrkorummet. Anpassningarna ökar människors möjlighet till delaktighet och inkludering i dessa kultur-
miljöer. I Enköpings pastorat har exempelvis många kyrkor och kyrkogårdar fått ny belysning. 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.  

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.  
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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, att de 
resulterar i ny kunskap om länets förhistoria och tidiga historia samt att resultaten presenteras för en bred 
allmänhet.  

Under året har en anbudsupphandling genomförts och beslutats av länsstyrelsen, gällande en arkeologisk 
undersökning av en stenåldersboplats i Tibble i Björklinge. Utbyggnaden av fibernät fortsätter vilket 
genererar arkeologiska insatser på många platser i länet. Många fiberprojekt utförs ofta under lång tid och 
kräver i hög utsträckning fortlöpande avstämningar och omprioriteringar. Runt Bälinge norr om Uppsala 
pågår på flera platser planläggning för bostäder och skolor, i en mycket fornlämningstät del av länet.  

Förvaltning och vård av värdefulla kulturmiljöer 
Länsstyrelsen har under året arbetat med förvaltning och vård av flera värdefulla kulturmiljöer i länet. Detta 
har gjorts både genom eget arbete men framför allt genom utbetalning av bidrag. Under 2021 har fornvårds-
insatser utfört på 16 platser, och det har skett bland annat genom bidrag till kommunal fornvård. 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.  

Länsstyrelsen har under året lämnat bidrag till restaurering av kyrkoruinen vid Husbyborg i Tierps kommun. 
Kyrkoruinens murar har stabiliserats och rasrisken är eliminerad. Resultatet blev mycket bra och har stor 
betydelse lokalt – hembygdsföreningen kan åter bruka ruinen för evenemang. Det aktuella projektet utgör 
ytterligare en del av det samarbete som inletts mellan Länsstyrelsen i Uppsala län och Tierps kommun 
gällande vård av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Tierps kommun har nu återfått ett attraktivt besöksmål, 
som kan locka såväl nationella som internationella besökare. 

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 kultur-
reservaten har fortlöpt tämligen bra under året även om vissa publika evenemang återigen fått ställas in på 
grund av pandemin.  

Skötseln av kulturreservatet Linnés Hammarby har fortsatt fungerat mycket bra med ett stort engagemang 
från alla inblandade. Ett förlängt avtal med nya förvaltare är på plats vilket borgar för en långsiktighet och 
för fortsatt utveckling av verksamheten. Samarbetet mellan förvaltare, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala 
linneanska trädgårdar vid Uppala universitet och länsstyrelsen har fortsatt fungerat bra. 

Byggnadsvård 
Länsstyrelsen har under året lämnat bidrag till vård av såväl länets byggnadsminnen som andra värdefulla 
byggda kulturmiljöer som saknar lagskydd. Länsstyrelsen har som brukligt lämnat särskilt utpekade medel 
till stiftelsen Grönsöö för skötsel, vård och tillgängliggörande av byggnadsminnet Grönsöö slott. Grönsöö 
slott och park är en av länets mest besökta utflyktsmål. Länsstyrelsen har under året även lämnat bidrag till 
slottets flygelbyggnad, där sättningsskador åtgärdats och en omputsning blivit genomförd.  

Lancashiresmedjan i Karlholms bruk ersatte på 1880-talet det vallonsmide som tidigare fanns i bruket. 
Smedjan är idag ett viktigt besöksmål i Tierps kommun men kräver långsiktigt underhåll och restaureringar. 
Länsstyrelsen har i år lämnat bidrag till en revidering och uppdatering av vård- och underhållsplan från 2012. 
I planen finns en lista på viktiga åtgärder de kommande 15 åren med prioritetsordning. Underhållsplanen 
utgör ett viktigt dokument inför beslut om framtida bidragsgivning. 
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Länsstyrelsen stödjer fortsatt de byggnadsvårdsläger som varje år arrangeras i Österbybruk. Byggnadsvårds-
lägren fyller en viktig och efterfrågad funktion, genom att möjliggöra att kunskapen om äldre byggnads-
teknik bibehålls samtidigt som hantverksskicklighet hålls vid liv och kvaliteterna i det befintliga byggnads-
beståndet kan bevaras.  

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. En fortsatt dialog hålls med världsarvskommitténs 
kulturarvsexperter ICOMOS angående en möjligt tematisk studie om hur arvet efter vetenskapshistoria 
passar in på världsarvslistan. Projektet har presenterats vid länsstyrelsens och Region Uppsalas årliga samråd 
med de nationella minoriteterna i länet. I samband med presentationen lyftes och diskuterades också negativa 
aspekter av den systematiska biologin, med fokus på invasiva arter, kolonialism och rasism samt hur detta 
kan belysas i projektet. Insatsen har bäring på flera FN-konventioner, Europarådets ramkonvention om skydd 
för de nationella minoriteterna och Agenda 2030. Här kan nämnas rätten att inte utsättas för diskriminering 
på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt, etniskt ursprung eller tillhörighet till en nationell 
minoritet; rätten till vetenskapliga framsteg; konventionsstaters skyldighet att vidta effektiva åtgärder inom 
kultur för att bekämpa fördomar som leder till rasdiskriminering och främja förståelse, tolerans och vänskap 
mellan nationer och grupper.  

Kunskapsfrämjande 
Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften Nyttan med kulturmiljö, om landets kultur-
miljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Skriften innehåller exempel på olika 
typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits 
fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner. Skriften lyfter fram mycket av det arbete som pågår och görs 
av länsstyrelsen, tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. Skriften finns i 
både tryckt och digital form. 

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. Länsstyrelsen lämnade för andra året i rad bidrag till ett 
nytt kulturmiljöprogram för Heby kommun. Programmet vänder sig dels till allmänheten, fastighetsägare och 
föreningar, dels till den kommunala handläggningen av kulturmiljöfrågor. Det blir ett material där en 
mångfald av kulturmiljöer representeras och som speglar vår tids kulturarvssyn. Kulturmiljöprogrammet 
kommer också att vara ett redskap för att utveckla platsernas identitet och Heby som attraktiv kommun för 
besökare och invånare. Materialet färdigställdes under 2021. 

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. 

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

Länsstyrelsen har tidigare bekostat en omfattande inventering av länets samtliga runstenar. För andra året i 
följd har vi lämnat bidrag till Upplandsmuseet för att rengöra, slyröja, skylta och stabilisera prioriterade 
runstenar, och projektet avrapporteras årsvis. Vi har även påbörjat ett samarbete med Uppsala universitet och 
museum Gustavianum för en liknande åtgärdsplan för runstenarna i universitetsparken och runt Uppsala 
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domkyrka. Länsstyrelsen har därmed tagit ansvar för att ett av länets mest karaktäristiska kulturarv både får 
ett långsiktigt skydd och förbättrad tillgänglighet och information. 

Länsstyrelsen har 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 kapacitetsstark kollektiv-
trafik Uppsala spårväg, samt med Trafikverket rörande satsningen på fyra spår med järnväg mellan Uppsala 
och Stockholm.  

Kulturmiljöverksamheten har medverkat i interna arbetsgrupper på länsstyrelsen för att uppnå effektivare 
samverkan med andra sakområden. Länsstyrelsen har tillgodosett att kulturmiljöaspekter lyfts inom arbetet 
med åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald och inom länsstyrelsens interna vattengrupp. 
Vattengruppens arbete berör bland annat det förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft som 
tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten.  

Länsövergripande samverkan i Kulturmiljöforum 
Samverkan inom kulturmiljöområdet har skett på en nationell nivå genom Kulturmiljöforum. En reviderad 
överenskommelse om samverkan mellan länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet fastställdes i februari. 
Målen med samverkan är ett långsiktigt, effektivt och koordinerat kulturmiljöarbete på nationell och regional 
nivå, förmåga att identifiera och driva förändrings- och utvecklingsprocesser och löpande rutiner för ett 
effektivt informationsutbyte. Samverkan bedrivs utifrån en årlig aktivitetsplan som tagits fram gemensamt. 
Fler inom myndigheterna är därigenom engagerade i samverkansarbetet som fått en positiv utveckling. 

En trend- och omvärldsanalys inledde Kulturmiljöforums strategiska dagar i september. I en reviderad 
strategi för kulturmiljöarbetet tar vi fasta på samhällets digitalisering och teknikutveckling, hållbarhets-
perspektiven och längtan efter kulturarv och traditioner. Strategin kommer att fastställas i mars 2022 och 
redovisar utmaningar, strategisk inriktning och en handlingsplan med aktiviteter på kort och lång sikt.  

En upphandling av ett ramavtal för stenkonservatorstjänster har för första gången genomförts i nationell 
samverkan. För Uppsalas del gäller det konditionsbedömning samt restaurering och konservering av 
stenobjekt. Det effektiviserar vid beställning av vårdåtgärder på den enskilda myndigheten.  

Boverket har under året gjort en uppföljning av utbildningen PBL Kulturvärden som visar att cirka 32 
procent av landets 290 kommuner hittills deltagit. Responsen har varit positiv trots omställning till digitala 
möten under pandemin och utbildningarna fortsätter med länsstyrelserna som arrangör. Strategiskt bidrar 
utbildningen till ökad kunskap om kulturvärden som viktiga delar i ett framgångsrikt kulturmiljöarbete på 
kommuner med flera. 

I uppdraget att främja regional implementering av statliga myndigheters strategier för kulturmiljöfrågor 
(TVÄRS-uppdraget) har länsstyrelserna gemensamt prioriterat fem av de tio myndigheterna. Dialoger har 
genomförts med Trafikverket och Havs- och vattenmyndigheten för konkretisering av samverkan utifrån 
behov och utvecklingsområden. En redovisning av TVÄRS-uppdraget 3B6 är lämnad till 
Kulturdepartementet den 28 juni 2021, diarienummer: 430-5089-2021. 

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.  
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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 tagits tillvara i förvaltningen av landskapet. De kommande årens 
satsningar på en järnväg med fyra spår mellan Uppsala och Stockholm, med byggandet av ett stort antal 
bostäder i Knivsta och Uppsala kommuner, och med övrig expansion inom länets samtliga kommuner 
betyder ytterligare utmaningar för en långsiktigt hållbar samhällsplanering. Länsstyrelsen ser därmed ökat 
behov av samråd och dialog med relevanta aktörer, liksom kompetensutveckling rörande kulturmiljö hos 
andra myndigheter och kommuner.  

Därmed bedömer länsstyrelsen att det även finns utvecklingsbehov. Digitaliseringsarbetet – exempelvis ASK 
och Fornreg – behöver tillföras resurser. Länsstyrelserna har gemensamt under verksamhetsåret fortsatt att 
utveckla de digitala ärendeprocesserna inom kulturmiljöområdet, till exempel e-tjänster. Funktionaliteten för 
den gemensamma digitala ärendeinlämningsfunktionen med bland annat Skogsstyrelsen har förbättrats, men 
fortfarande återstår problem innan den effektiviserar handläggningen. Resurssituationen inom kulturmiljö-
området har medfört att det är svårt att avdela nationella handläggarspecialister för support och utveckling. 

Länsstyrelsen ser kulturmiljöverksamheten som ett viktigt bidrag för utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Den långsiktiga ambitionen är att kunna förflytta synen på kulturmiljö från att ses som en planerings-
begränsning till att ses som en strategisk resurs för samhällsutvecklingen i Uppsala län. Under 2021 har 
samhällsplaneringen i länet medfört en fortsatt hög ärendeinströmning och därmed tagit huvuddelen av 
resurserna i anspråk. Detta har inneburit att länsstyrelsen inte i tillräckligt hög grad kunnat göra den önskade 
verksamhetsförflyttning för att proaktivt och strategiskt kunna arbeta med de kulturpolitiska målen i länet.  
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Samhällsskydd och beredskap 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3 § p8 Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap Länsstyrelseinstruktion 

7 § Geografiskt områdesansvar enligt förordningen (2015:1052) Länsstyrelseinstruktion 

1B1 Civilt försvar och beredskapsplanering Regleringsbrev 

1B2 IT- incidenter Regleringsbrev 

3E4 Kompetensinsats riskbaserat informationssäkerhetsarbete Regleringsbrev 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Verksamhetsområdet omfattar skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Uppgifterna och 
uppdragen följer dels av lagar och förordningar, dels särskilda uppdrag från regeringen. De viktigaste 
uppgifterna och uppdragen är: 

• Geografiskt områdesansvar för krisberedskapen på regional nivå. Det innebär att vi ska sammanställa 
regionala risk- och sårbarhetsanalyser, samordna planering inför fredstida kriser och samordna 
hantering under fredstida kriser, samt ansvara för samlade lägesbilder under fredstida kriser. 

• Högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Det innebär att vi ska verka för samordning av 
planering och för att det civila försvaret agerar samordnat under höjd beredskap.  

• Ansvar för räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk 
anläggning. 

• Vid behov överta ansvaret för kommunal räddningstjänst. 
• Ständigt ha en tjänsteman i beredskap och en förmåga att snabbt upprätta en krislednings-

organisation. 
• Uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. 
• Bevaka riskhänsyn i samhällsplaneringen. 

Till följd av den pågående covid-19-pandemin har länsstyrelserna därutöver fått ytterligare ett antal särskilda 
regeringsuppdrag att hantera inom ramen för detta verksamhetsområde. Dessa uppdrag har redovisats 
fortlöpande. Länsstyrelsernas övergripande arbete med dessa uppdrag redovisas under rubriken Övrig 
redovisning nedan i årsredovisningen. I övrigt redovisas i detta verksamhetsområde information av väsentlig 
betydelse när det gäller dessa uppdrag. 

Det övergripande målet för samhällets säkerhet är att värna samhällets funktionalitet och att värna vår 
förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter. 

Målet för skydd mot olyckor är att i hela landet ge människors liv, hälsa, egendom och miljö ett, med hänsyn 
till de lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Målen för samhällets krisberedskap är att: 
• minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet 
• värna människors liv och hälsa och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och 

mänskliga fri- och rättigheter genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller 
begränsa skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar. 
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Mål för det civila försvaret är att ha förmåga att: 
• värna civilbefolkningen 
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
• upprätthålla en nödvändig försörjning 
• bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 
• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka 

försvarsviljan 
• bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i 

fred 
• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära 

insatser. 

Mål för Seveso-tillsynen är att: 
• värna civilbefolkningen från allvarlig skada och dödsfall 
• förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
• säkerställa en nödvändig skyddsnivå ur miljö- och säkerhetssynpunkt 
• uppmärksamma ledning och personer som ansvarar för säkerheten om vikten av att 

kontinuitetsplanera verksamheter 
• säkerställa att anmälan och handlingsprogram (lägre kravnivå) respektive tillstånd och 

säkerhetsrapporter (högre kravnivå) upprättas samt att information till allmänheten finns tillgänglig 
via kommunens webbplats 

• säkerställa att den kommunala räddningstjänsten har kunskap, bemanning och beredskap för Seveso-
olyckor. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av de globala målen i Agenda 2030. När länsstyrelsen bidrar till 
att nationella mål får genomslag i länet bidrar vi också till genomförandet av Agenda 2030. 

Verksamhetens resultat 
Nyckeltal 

Nyckeltal: Samhällsskydd och beredskap (45) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt  17,5 22,2 16,6 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 10 14,5 8,4 

Antal årsarbetskrafter män 7,5 7,7 8,2 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  388  366  366 

Antal beslutade ärenden  387  316  370 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år  12  13  6 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr)  24 037 27 441 25 679 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 35 828 53 832 

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 stort antal aktiviteter, men även planeringsarbetet för civilt försvar och höjd 
beredskap. 

Inom verksamhetsområde 45 (samhällsskydd och beredskap), redovisas bland annat övriga covidrelaterade 
uppdrag samt stabsarbete kopplat till covidrelaterad verksamhet. Under 2020 var flertalet medarbetare från 
olika delar av verksamheten engagerade i covidrelaterad stabsverksamhet vilket förklarar de förhöjda antalet 
årsarbetskrafter år 2020. Antalet årsarbetskrafter jämfört med år 2020 har under 2021 minskat med 4,6. Detta 
förklarar även de lägre verksamhetskostnaderna 2021. 
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Lämnade bidrag har minskat jämfört med tidigare år beroende på att projekten för kontinuitet och resiliens. 
avslutades 2020. Länsstyrelsen i Uppsala län projektledde dessa projekt och betalade ut bidragsmedel till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län som stod för de tekniska investeringarna. 

Resultatindikatorer 
Länsstyrelserna har valt att inte ha några resultatindikatorer för verksamhetsområdet i årsredovisningen 
2021. 

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med riskbaserat informationssäkerhetsarbete 
Syftet med uppdraget är att genomföra en särskild kompetenshöjande insats för att stödja varje länsstyrelse i 
arbetet med att leda ett riskbaserat systematiskt arbete med informationssäkerhetsarbete. Viktiga utgångs-
punkter är en gemensam policy för informationssäkerhet och ansvarsförhållandena i länsstyrelsernas 
gemensamma samverkan. Målgruppen är länsstyrelsernas högsta ledning och insatsen består av en teoretisk 
del och en praktisk övning som involverar respektive myndighets informationssäkerhetsorganisation. Arbetet 
startade efter regeringsbeslut under november och kommer att avslutas under 2022 i nära anslutning till att 
förslaget till en gemensam informationssäkerhetspolicy lyfts till landshövdingemötet i början av 2022. 

Länsstyrelsernas organisation och system för säkerhets- och signalskydd 
Länsstyrelserna har under de senaste åren arbetat intensivt såväl internt på de egna myndigheterna, som 
genom gemensamma insatser för att snabbt öka vår förmåga inom civilt försvar, signalskydd, och säkerhets-
skydd. Inom ramen för totalförsvarsplaneringen har kravet på länsstyrelsernas förmåga att skydda säkerhets-
känslig verksamhet ökat högst väsentligt. Länsstyrelserna har med anledning av detta skapat en stabil 
organisation och ett system för säkerhets- och signalskydd och en utvecklingsplan som sträcker sig mellan 
2021-2025. Väsentliga utvecklingsaktiviteter av informationssystem för att skapa förmåga att hantera och 
skydda säkerhetsskyddsklassificerad information har dock inte kunnat prioriteras under 2021. 

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 bidragit till att förmågan till sådan 
samverkan har vidmakthållits.  

Länsstyrelsen genomförde i mars det årligen återkommande Stormötet för länets aktörer inom kris-
samverkansnätverket. Stormötet beslutar om syfte, mål och aktiviteter för det gemensamma arbetet inom 
krissamverkansnätverket. Planeringen utgår till stor del från länsstyrelsernas sammanhållna projekt, 
länsstyrelsens uppdrag inom kärnenergiberedskapen samt från ett antal uppdrag som nätverken får via 
Krissamverkansrådet. Ett viktigt uppdrag under året har varit att ta fram en utvärdering av hanteringen av 
coronapandemin i länet under 2020 och 2021. I samband med detta arbete har även en utvärderingsmodell 
utvecklats som ett stöd för länets aktörer. Ett annat fokusområde har under året varit arbetet med de 
förändrade beredskapszonerna kring Forsmarks kärnkraftverk.  

Krissamverkansforumet C-sam (samverkan C län) består av en ledningsgrupp och ett antal nätverk och 
arbetsgrupper. Ledningsgruppen har en samordnande roll inom krissamverkan i länet och har genomfört tre 
möten under året.  

Det kontinuerliga verkställande arbetet som bedrivs inom C-sam organiseras och genomförs i nätverk och 
arbetsgrupper. Under 2021 har fem nätverk och en arbetsgrupp varit aktiva inom områdena lagen om skydd 
mot olyckor (LSO), säkerhetsskydd, kommunikation, utbildning och övning, beredskapsplanering samt en 
arbetsgrupp för arbetet med krigsorganisation och dess bemanning. Utifrån den utvärdering som gjorts av 
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coronahanteringen har det betonats att det finns en god samverkan mellan aktörer i länet att upparbetade 
arbetssätt och kontaktvägar har underlättat hanteringen av den samhällsstörning som råder. 

Krissamverkansrådet 
Krissamverkansrådet hanterar långsiktiga och övergripande frågor inom området samhällsskydd och 
beredskap och skydd mot olyckor. Detta regionala råd 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 tre ordinarie möten samt några extrainsatta. De 
ordinarie mötena har fokuserat på att vara en inriktande/beslutande funktion för länets krishanterande aktörer 
i det samordnande forumet C-sam. Fokus för det regionala krissamverkansrådet har varit de förändrade 
beredskapszonerna runt kärnkraftverket i Forsmark, att inrikta olika initiativ för att stärka det 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 covid-19.  

Årlig krisberedskaps- och totalförsvarskonferens 
Krisberedskaps- och totalförsvarskonferensen i Uppsala län genomfördes fysiskt under två dagar i november 
i Gimo. Konferensen erbjuder deltagarna en aktuell orientering i frågor som rör det förändrade säkerhets-
politiska omvärldsläget, utmaningar kopplade till både samhälle, individ och totalförsvaret ur Uppsala läns 
perspektiv. Konferensen erbjuder också goda möjligheter till nätverkande. I år lyftes bland annat barnrätts-
perspektivet särskilt fram.  

Länsstyrelsens förebyggande roll 
Översvämningsförordningen 
Länsstyrelsen har under 2021 fortsatt att utföra sina uppgifter enligt förordning (2009:956) om 
översvämningsrisker. Arbetet leds på nationell nivå av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Under 2021 har länsstyrelsen upprättat ett förslag till reviderad riskhanteringsplan för Uppsala tätort. 
Länsstyrelsens arbete med översvämningsförordningen rapporterades till MSB 20 januari 2022. 

Uppföljning av kommunernas och regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar 
Under 2021 har coronapandemin påverkat arbetet med länsstyrelsens uppföljning av kommunernas arbete 
med krisberedskap och civilt försvar på grund av att kommuner och länsstyrelsen varit belastade av 
hanteringen, samt att fysiska träffar har undvikits under stora delar av året.  

Granskning av indikatorer för kommunernas generella krisberedskap 
Kommunerna rapporterar årligen in svar på indikatorer ställda från MSB gällande bedömning av 
kommunernas generella krisberedskap, samt till viss del även civilt försvar. Under 2021 omfattade 
rapporteringen även frågor om hur coronapandemin påverkat kommunernas arbete med krisberedskap och 
civilt försvar under år 2020. Länsstyrelsen har granskat 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 lagen om extraordinära händelser (LEH) och kommunöverenskommelserna 
gällande krisberedskap och civilt försvar. Länsstyrelsen bör enligt MSB genomföra uppföljningsbesök minst 
två gånger per mandatperiod. Under 2021 genomförde länsstyrelsen formella uppföljningsbesök i fyra av 
länets kommuner, samtliga digitala. Avstämningar och stöd har också lämnats digitalt samt via nätverket C-
sam beredskapsplanering. 
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Slutlig bedömning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 
Länsstyrelsen har avslutat fyra uppföljningsärenden under året. Länsstyrelsens bedömning är att de berörda 
kommunerna 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.  

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 hantera samhällsstörningar. Vissa planerade aktiviteter har flyttats fram med anledning av 
coronapandemin medan andra har genomförts på distans. Länsstyrelsens utbildningar för den egna 
personalen har under 2021 inriktats på grundläggande utbildningar inom krisberedskap och stabsmetodik, 
övning samt funktionsträffar. De regionala utbildningar som myndigheten arrangerat för länets aktörer har 
bland annat varit inom områdena säkra kommunikationer, stabsmetodik, WIS samt utbildning för frivillig-
resurser.  

Ett flertal övningar har genomförts i länet under året. Som ett led i att implementera SMHI:s förnyade 
vädervarningssystem hölls två övningar med scenariot väderpåverkan under våren. Vidare har länsstyrelsen 
och delar av länets aktörer deltagit i kärnkraftsövningen Falken, ordonnansövningen Matheus och 
epizootiövningen Särimner vilka alla syftar till att stärka förmågan att hantera en samhällsstörning. Året 
avslutades för länsstyrelsens del med att delta som motspel i Forsmark kärnkraftverks blockövning.  

Länsstyrelsens samlade bedömning är att de syften och mål som myndigheten tillsammans med aktörer inom 
länet satte upp för årets utbildnings- och övningsverksamhet 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 en del framflyttade aktiviteter är den skarpa hanteringen av coronapandemin 
samt de övningar som genomfördes under hösten. 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. 

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, handlings-
program och anmälningar.  

Under 2021 har planerad tillsyn inom Sevesoområdet utförts. MSB har under året bedrivit tillsyn av 
länsstyrelsens Sevesotillsyn. MSB har påtalat ett antal brister och en del av dessa har åtgärdats under 2021. 
Länsstyrelsen räknar med att åtgärda resterande brister under 2022. 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. 
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MSB sammanställer och gör en årlig uppföljning av utförd Sevesotillsyn och resultatet redovisas till 
regeringen i april varje år. 

Länsstyrelsens roll som högsta civila totalförsvarsmyndighet 
Länsstyrelsen har under året deltagit i en arbetsgrupp för totalförsvar inom Mellersta militärregionen 
(MRM). Utöver Försvarsmakten ingår övriga länsstyrelser inom militärregionen. Under året har det 
påbörjats ett arbete med Högre regional grundsyn som kommer att vara gällande från 2022–2025. I detta 
dokument beslutas bland annat gemensamma aktiviteter för att utveckla totalförsvarsförmågan inom MRM.  

Under 2020 fick MSB och Försvarsmakten ett regeringsuppdrag att i samverkan med bevakningsansvariga 
myndigheter främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret för 2021–2025. Kopplat 
till detta har länsstyrelsen svarat på ett antal frågor för att redovisa status i vårt totalförsvarsarbete.  

Under året har en regional arbetsgrupp angående krigsorganisation och dess bemanning bildats. 
Länsstyrelsen har varit sammankallande i arbetsgruppen där samtliga kommuner i länet, Region Uppsala 
samt MRM har deltagit. Arbetsgruppen har haft möten på distans ungefär en gång i månaden. Under året har 
en strategi för kommunernas och regionens arbete med krigsorganisation tagits fram. Syftet med strategin är 
att underlätta arbetet med krigsorganisation.  

Länsstyrelsen har under året arbetat med en krigsorganisation för myndighetens verksamhet. Som en del i 
detta arbete har en verksamhetsanalys genomförts av länsstyrelsens ordinarie uppgifter. Målet med 
verksamhetsanalysen var att generera en prioriteringsordning avseende myndighetens ordinarie verksamhet. 
Workshopar genomfördes med länsstyrelsens samtliga enheter för att kartlägga vilka arbetsuppgifter som bör 
prioriteras vid kris, höjd beredskap eller krig.  

Länsstyrelserna har under de senaste åren arbetat intensivt såväl internt på de egna myndigheterna, som 
genom gemensamma insatser för att snabbt öka vår förmåga inom civilt försvar, signalskydd, och säkerhets-
skydd. Inom ramen för totalförsvarsplaneringen har kravet på länsstyrelsernas förmåga att skydda säkerhets-
känslig verksamhet ökat högst väsentligt. Länsstyrelserna har med anledning av detta skapat en stabil 
organisation och ett system för säkerhets- och signalskydd. För att bibehålla och fortsatt utveckla dessa 
förmågor behövs också en stabil och långsiktig finansiering.  

Säkerhetsskyddsarbete 
Nätverksträffar inom säkerhetsskyddsnätverket med utbildning inom områdena, säkerhetsskyddsanalys, 
personal- och informationssäkerhet samt säkerhetsskyddad upphandling SUA. Löpande omvärldsbevakning 
delges inom nätverket. Nätverkets mål är att stärka länets aktörer i arbetet inom säkerhetsskydd. Tillsyn hos 
några kommuner inför implementeringen av Signe. 

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

Signalskydd och säkra kommunikationer  
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 signal-
skydd är genomförda enligt kontrollplan. Signalskyddsinstruktioner och rutiner är uppdaterade och 
tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län har två övningar genomförts. Länsstyrelsen har upprättat en 
Hemlig expedition på myndigheten där hantering av inkommande och utgående krypterade filer ska 
omhändertas. Alla berörda som ingår i Hemlig expeditionen har fått grundläggande utbildning i signalskydd 
samt utbildning för användande av kryptosystemen som myndigheten brukar. 
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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 signalskydds-
chef. Denna aktörsgrupp blir då en del av respektive länsstyrelses signalskyddsorganisation. Utbildningar för 
Signe kryptodator har genomförts med alla kommuner och Signe implementerades i alla kommuner utom en 
i december 2021. 

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.  

En återkommande uppgift för tjänsteman i beredskap är att varje vecka genomföra en samverkanskonferens 
med aktörer i länet. Länsstyrelsen bedömer att detta bidrar till att upprätthålla en god förmåga till samverkan 
i länet, samt främjar löpande utbyte av information angående läget mellan berörda aktörer.  

Kärnenergiberedskap 
Projekt för implementering av förändrade beredskapszoner kring svenska kärnkraftverk  
Länsstyrelserna i de tre kärnkraftslänen slutförde i samverkan med MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM) under 2021 ett gemensamt projekt som inleddes under 2020 som förberedelse för att införa 
förändrade beredskapszoner kring svenska kärnkraftverk. Leveransen från det gemensamma projektet är 
dokumentet Införande av förändrade beredskapszoner – Planeringsunderlag för vidare arbete med 
beredskapsplanering.  

Under 2021 har länsstyrelsen också i ett regionalt projekt bedrivit ett intensivt arbete med att utveckla och 
förnya beredskapen kring Forsmarks kärnkraftverk. Arbetet har bedrivits i samverkan med länets aktörer, 
nationella myndigheter och länsstyrelserna i angränsande län. 

Projektets övergripande mål är att i enlighet med förordning (2003:789) om skydd mot olyckor införa 
förändrade beredskapszoner och en planeringszon kring Forsmarks kärnkraftverk. I och med detta görs också 
en total genomarbetning av länsstyrelsens Program för statlig räddningstjänst vid kärnteknisk olycka. 
Projektet har utgjort en mycket stor del av länsstyrelsens arbete med kärnenergiberedskapen under 2021. 

Presumtiva räddningsledare 
Som ansvarig för statlig räddningstjänst ska länsstyrelsen ha utsedda presumtiva räddningsledare som kan 
aktiveras vid en kärnteknisk olycka genom beslut av landshövdingen. Under 2021 har ett arbete genomförts 
med att utveckla räddningsledargruppen. Avsikten är att utöka gruppen med nya presumtiva räddningsledare 
för att säkra tillgången till räddningsledare genom att utse och skola in ytterligare presumtiva räddnings-
ledare. Nuvarande grupp räddningsledare har också regelbundet involverats i arbetet med att införa 
förändrade beredskapszoner. En av räddningsledarna har anställts för att vara med i framtagandet av 
länsstyrelsens nya program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka. 

Förhandsutdelning av jodtabletter och utskick av informationsbroschyrer 
Länsstyrelsen ska enligt regeringsuppdrag senast den 30 juni 2022 ha förhandsutdelat jodtabletter till de inre 
och yttre beredskapszonerna som börjar gälla den 1 juli 2022. Utskicken, som går till hushåll, ägare av 
fritidshus, företag och skolor, innehåller också ett följebrev och en informationsbroschyr om kärnenergi-
beredskap. 
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Utskicket ska ske vart femte år för att jodtabletterna ska ersättas regelbundet. Eftersom ett utskick skedde 
2016 genomfördes ett utskick till nuvarande inre beredskapszon under 2021. En broschyr med den inre 
beredskapszonen och den indikeringszon som gäller till och med 30 juni 2022 skickades med. Utskicket 
gjordes med projektledning från Länsstyrelsen i Hallands län med projektdeltagande från länsstyrelserna i 
Kalmar och Uppsala län. 

Under 2021 har också ett intensivt arbete pågått med att förbereda 2022 års utskick. Arbetet har för det första 
bestått av ett kommunikationsprojekt med kommunikatörer och handläggare från de tre kärnkraftslänen, 
MSB och SSM där huvudfokus legat på att utarbeta en ny informationsbroschyr om beredskapen kring 
svenska kärnkraftverk. Broschyren var i december 2021 i fasen slutkorrektur för tryckning i januari 2022. 

Ett delprojekt lett av Länsstyrelsen i Uppsala län har också arbetat med att upphandla sampackning av 
jodtabletter och informationsmaterial och att förbereda för distributionen av 2022 års utskick. 

Varningssystem – nya RDS-mottagare och utbyggnad av systemet för utomhusvarning 
Ett led i att de områden som berörs av beredskapszonerna blir större är att systemen för varning av 
allmänheten, både inomhus och utomhus, utvecklas för att täcka det större område som berörs av 
beredskapszonerna. 

Under 2021 blev det uppenbart att utbyggnaden av varningssystemen inte kommer att vara genomförd i alla 
delar den 1 juli 2022 när de förändrade beredskapszonerna börjar att gälla. Hösten 2021 lyftes frågan till 
myndighetschefsnivå hos de tre kärnkraftslänen, SSM och MSB. Myndighetscheferna beslutade att 
informera regeringen om förseningen, dess orsaker och konsekvenser genom en myndighetsgemensam 
skrivelse till regeringen. 

När det gäller systemet för utomhusvarning åligger det länsstyrelsen att inventera platser för ytterligare 70 
tyfoner och att kontakta och skriva avtal med fastighetsägare där tyfonerna ska monteras och betala en årlig 
ersättning till fastighetsägarna. Länsstyrelsen har under 2021 identifierat 60 möjliga fastigheter. 
Länsstyrelsen har under 2021 också utarbetat en mall för de avtal som ska tecknas. MSB har medverkat i 
detta arbete. Mallen kommer att användas av samtliga kärnkraftslän. 

Utrustning för strålningsmätning 
Under 2021 har SSM och MSB slutfört upphandlingar av mobila dosratsinstrument, luftprovtagare och 
intensimetrar. Länsstyrelserna i kärnkraftslänen är mottagare av utrustningen och har medverkat i 
upphandlingarna och vid överlämning av de instrument som levererats under 2021. Instrumenten förstärker 
och moderniserar länsstyrelsens förmåga till strålningsmätning. 

Länsstyrelsen har under året också förvaltat de mätinstrument som länsstyrelsen har sedan tidigare. 

Avtal med Uppsala brandförsvar om instruktörer och organisation för strålningsmätning samt nya överenskommelser med 
frivilligorganisationer 
Länsstyrelsen slutförde under 2021 en större översyn av överenskommelsen med Uppsala brandförsvar om 
organisation för strålningsmätning. Arbetet ledde under 2021 fram till ett nytt avtal mellan länsstyrelsen och 
Uppsala brandförsvar som innebär att Uppsala brandförsvar mot en årlig ersättning: 

• Utbildar sin organisation för strålningsmätning med hjälp av egna instruktörer 
• Har en i avtalet definierad inställelsetid som anger hur många timmar efter ett beslut från 

länsstyrelsens räddningsledare som mätpatruller ska var klara för att ta emot mätuppdrag i fält. 

Kopplat till detta har länsstyrelsen också deltagit i ett arbete med att utveckla en ny utbildningsplattform för 
mätorganisationen.  

Parallellt med arbetet med att se över avtalet med Uppsala brandförsvar gjordes också en översyn av 
länsstyrelsens samverkan med frivilligorganisationer och avtalen med dessa. 
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Under 2021 har arbetet med den nya konstellationen frivilligorganisationer fortgått i god takt, bland annat 
genom att länsstyrelsen ordnat träffar för frivilligorganisationerna. Inom kärnenergiberedskapen ska 
frivilligorganisationerna framför allt bistå länsstyrelsen med att upprätta utrymningsplats. 

Översynen av dessa avtal stärker och utvecklar förmågan i länet att bedriva räddningstjänst vid en 
kärnteknisk olycka. 

Ny ledningsplats 
En viktig del i länsstyrelsens kärnenergiberedskap är att ha tillgång till en väl fungerande ledningsplats. På 
grund av att den fastighet där länsstyrelsens tidigare ledningsplats låg ska rivas, har länsstyrelsen under 2021 
i samverkan med MSB bedrivit ett omfattande arbete med att färdigställa den nya ledningsplatsen som 
länsstyrelsen fick tillträde till i slutet av maj 2021. 

Länsstyrelsen avser att ledningsplatsen ska vara en plats för samverkan med länets aktörer både i kris och i 
vardagen och ett arbete med att utveckla formerna för detta inleddes under 2021.  

Mobil ledningsplats 
Under 2019 inledde MSB ett arbete med utveckling av ett tekniskt system för mobil ledningsplats. Projektet 
har fortgått under såväl 2020 som 2021. Länsstyrelsen har deltagit i MSB:s projektmöten och träffar relaterat 
till utveckling och så småningom mottagande av den tekniska lösningen. Med hjälp av denna teknik tar 
länsstyrelsens förmåga att upprätta en mobil ledningsplats ett stort steg framåt och arbetet med att utveckla 
en organisation och rutiner för mobil ledning pågår. Mobil ledningsplats kommer att utgöra en viktig del i 
länsstyrelsens kärnenergiberedskap. 

Förvaltning av fasta mätstationer 
Kring Forsmarks kärnkraftverk finns cirka 30 fasta mätstationer för mätning av joniserande strålning. Dessa 
förvaltas av länsstyrelsen. Under 2021 har länsstyrelsen underhållit de fasta mätstationerna för att säkerställa 
deras funktion. 

Förvaltning dosimetri 
Under året har länsstyrelsen kontrollerat de dosimetrar som är en del av länets kärnenergiberedskap.  

Skogsbrandflyg  
För skogsbrandsbevakning med flyg har länsstyrelsen avtal med Aeronom AB. Rätten att besluta när 
bevakning ska genomföras har länsstyrelsen delegerat till brandchefen vid Uppsala brandförsvar. Som stöd 
för verksamheten finns länsstyrelsens plan för skogsbrandsbevakning med flyg, som beskriver uppdragets 
genomförande. 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. 

Skogsbrandflyget genomförde under året 46 bevakningsuppdrag. Under uppdragen observerade och larmade 
flyget om fyra bränder med efterföljande dirigering av räddningstjänsten till brandplatsen. 

Skogsbrandflygets förmåga att tidigt upptäcka brand i skog och mark innebär sannolikt minskade kostnader 
för skador orsakade av skogsbränder. Den tidiga upptäckten av bränder innebär att räddningstjänsten 
kommer på plats i ett tidigare skede för att påbörja sina insatser, vilket bedöms minska 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. Informationen är tillgänglig för räddningstjänsten 
via länsstyrelsens webbplats. 
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För att begränsa spridning av smitta eller invasiva arter har länsstyrelsen identifierat vattendrag där det inte 
är lämpligt att hämta vatten för brandsläckning. Informationen är tillgänglig för räddningstjänsten 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 aktuella eldningsförbud i länet finns information på länsstyrelsens webbplats, 
på krisinformation.se och via Sveriges Radio. 

Samverkan inför skogsbrandssäsongen 2021  
Under april månad genomförde länsstyrelsen ett samordningsmöte tillsammans med aktörer i länet inför 
skogsbrandsäsongen. Deltagande aktörer var till exempel SMHI, Skogforsk, räddningstjänster i länet och 
markägare.  

Ett dialogmöte tillsammans med länets räddningstjänster genomfördes i mars med fokus på användningen av 
de nationella förstärkningsresurs, till exempel helikoptrar och flygplan för skogsbrand. 

Covid-19-hanteringen vid Länsstyrelsen i Uppsala län 
Den stab för hantering av coronapandemin som länsstyrelsen startade under 2020 drevs vidare under 2021, 
med huvudsakliga uppgifter angående sammanställning av lägesbilder och samverkan inom länet. Den 30 
september 2021 avvecklades staben, och kvarvarande arbetsuppgifter överfördes till länsstyrelsens 
linjeorganisation.  

Samordningen inom kommunikationsområdet har fortlöpt under 2021 och fungerat väl. Kommunikations-
insatser har samordnats via länsstyrelsen, vilket bedöms ha bidragit till samlade budskap i länet samt att fler 
invånare har nåtts av information. Nära samverkan mellan länsstyrelsen och Region Uppsala har också varit 
en framgångsfaktor 

I och med att den tillfälliga covid-19-lagen trädde ikraft i januari 2021 organiserade myndigheten en ny 
enhet för att hantera det tillsynsuppdrag som tilldelats länsstyrelsen. 

Resultatbedömning 
Gott:Verksamheten bedöms sammantaget ha höjt länets samlade förmåga att hantera samhällsstörningar. 
Hanteringen av den samhällsstörning som covid-19 orsakat har fortsatt höjt inblandade aktörers förmåga att 
hantera utdragna händelser. Även inom området civilt försvar har länet höjt sin förmåga genom arbets-
grupper och nätverksmöten både i ett regionalt och ett internt för länsstyrelsens perspektiv.   
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Naturvård och miljöskydd 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3 § p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd Länsstyrelseinstruktion 

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 

Länsstyrelseinstruktion 

14 § Miljöprövningsdelegation Länsstyrelseinstruktion 

15 § Vattendelegation Länsstyrelseinstruktion 

19 § Fjälldelegation Länsstyrelseinstruktion 

1A4 Handlingsplan för grön infrastruktur Regleringsbrev 

1A6 Förorenade områden Regleringsbrev 

1A7 Cirkulär ekonomi Regleringsbrev 

1A8 Bevarandeplaner Natura 2000-områden Regleringsbrev 

1A9 Nationella planen för moderna miljövillkor Regleringsbrev 

1B3 Invasiva främmande arter Regleringsbrev 

1B4 Naturvård, artbevarande m.m. Regleringsbrev 

1D4 En hållbar rennäring och en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur Regleringsbrev 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Nedanstående punkter sammanfattar delar av uppgifterna och uppdragen inom verksamhetsområdet: 

• Samordna det regionala miljömålsarbetet, utarbeta åtgärdsprogram samt följa upp och redovisa det 
regionala läget för miljömålen. Utarbeta miljöövervakningsprogram och genomföra miljö-
övervakning. 

• Samordna och stimulera arbetet med de nationella friluftslivsmålen samt samordna, stimulera och 
lämna bidrag till lokala naturvårdssatsningar och vattenvårdsprojekt. 

• Skydda områden och arter genom kunskapsuppbyggnad, informationsspridning, samverkan, 
bekämpning av invasiva främmande arter, beslut om områdesskydd samt utarbetande av 
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. 

• Bevara och förvalta naturvärden i skyddade områden samt stimulera och underlätta för friluftslivets 
nyttjande genom information, anläggningar och leder. 

• Besluta om tillstånd och dispenser avseende naturskydd, skydd för djur och växtarter, terrängkörning 
och vilthägn samt ansvara för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Ansvara för tillsyn av 
områdesskydd, 12:6-samråd, dispenser och tillstånd, skydd av djur, inklusive rovdjur, och växtarter, 
terrängkörning och vilthägn. 

• Ansvara för prövning och tillsyn av vattenverksamhet och markavvattning, genomföra utredningar 
om allmänt fiskeintresse samt utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner och medverka till beslut 
om vattenskyddsområden.  

• Genom de fem vattenmyndigheterna samordna vattenförvaltningsarbetet samt utarbeta och besluta 
om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten i respektive vattendistrikt. 

• Ansvara för samråd, yttranden och tillstånd gällande mineralfyndigheter, miljöfarlig verksamhet, 
kemiska produkter och avfall. 

• Planera och genomföra tillsyn, granska miljörapporter och besluta om miljösanktionsavgifter och 
åtalsanmälan avseende miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter och avfall. Planera och genomföra 
tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter. Samordna, följa upp och utvärdera kommunernas 
tillsynsverksamhet inom miljö- och hälsoskydd. 
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• Kartlägga, undersöka, utreda och riskklassa förorenade områden. Regional samordning och tillsyns-
vägledning. Vidareförmedling av statliga bidrag för undersökning och sanering. 

• Genomföra restaurering av försurade, näringsrika och värdefulla vatten. 
• Ansvara för tillsynsvägledning inom naturvård, vattenverksamhet och miljöskydd. 

Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken och beskriver att vi till nästa generation ska 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. 

Utöver miljömålen och dess preciseringar är nedanstående nationella mål av väsentlig betydelse för 
länsstyrelsernas miljöarbete: 

• Senast 2015 ska alla miljöfarliga verksamheter med äldre tillstånd enligt miljöskyddslagen vara 
omprövade enligt miljöbalken.  

• Tillsyn ska ske i sådan omfattning att den bidrar till att regelefterlevnaden överlag är god och att alla 
inkommande ärenden handläggs med tillfredsställande kvalitet. 

• En effektiv och enhetlig miljötillsyn är avgörande för att säkerställa att en hållbar utveckling främjas 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

• Tillsynsvägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om 
tillsynsvägledning. Länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning i länet.  

• Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i 
naturen och utöva friluftsliv med allemansrätten som grund. 

• Samtliga omprövningar av vattenkraft ska genomföras under en 20-årsperiod räknat från 2022. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av de globala målen i Agenda 2030. När länsstyrelsen bidrar till 
att nationella mål får genomslag i länet bidrar vi också till genomförandet av Agenda 2030. 

Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län är en av tolv miljöprövningsdelegationer i landet. Länsstyrelsen i 
Uppsala län handlägger prövningsärenden från Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län sedan 
koncentrationen av miljöprövningsdelegationerna 2012.  

Uppsala läns samtliga omprövningar av vattenkraft, uppdelade i fem prövningsgrupper, ska lämnas in under 
perioden 2022–2024. 

Vid sidan av att kartlägga, undersöka, utreda och riskklassa förorenade områden är tillsyn en betydande 
arbetsuppgift för länsstyrelsen.  

Landshövdingen i Uppsala län är ordförande i miljömålsrådet. 
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Verksamhetens resultat 
Nyckeltal 

Nyckeltal: Naturvård och miljöskydd (50–58) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 63,5 55,5 50,7 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 35,3 31,4 29,8 

Antal årsarbetskrafter män 28 24,0 20,9 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 033 2 055 1 754  

Antal beslutade ärenden 1 855 1 860 1 706 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 124 97 83 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 85 427 70 353 67 860 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 24 678 32 372 10 963 

Under de senaste tre åren har antalet anställda ökat med 12,6 årsarbetskrafter. Den största ökningen återfinns 
inom naturvårdsområdet där antalet medarbetare har ökat med tio årsarbetskrafter. Anledningen är ökade 
externa anslag för förvaltning av och bildande av naturreservat samt nya uppdrag inom till exempel 
pollinering och invasiva arter. De ökade verksamhetskostnaderna är en följd av ökade externa anslag. 

Antalet inkomna och upprättade ärenden har under treårsperioden ökat med 279 ärenden (16 procent). Den 
största ärendeökningen återfinns inom VÄS 512 Förvaltning och skötsel av skyddade områden där ärende-
mängden har ökat med 131 ärenden (98 procent ökning) under perioden. Att ärendemängden har fördubblats 
beror på ökade externa anslag vilket resulterat i fler anställda samt ökade ekonomiska möjligheter att 
genomföra åtgärder. Merparten av dessa ärenden är upprättade av länsstyrelsen. Ett annat område med 
tydligt ökade ärendemängder är VÄS 511 Skydd av områden och arter där ärendemängden under treårs-
perioden har ökat med 45 ärenden (45 procent ökning) vilket förklaras på samma sätt som för VÄS 512. 
Ytterligare områden med tydligt ökade ärendemängder är VÄS 521 Tillstånd och dispenser (38 procent 
ökning), VÄS 525 Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (38 procent ökning) samt VÄS 566 Tillsyn av 
avfall och producentansvar (51 procent ökning).  

Antalet ej beslutade ärenden äldre än två år har ökat med 41 ärenden under treårsperioden. Den största 
ökningen återfinns inom VÄS 501 Miljömål som har ökat med 17 ärenden (80 procent). Orsaken till 
ökningen är fler inkomna LOVA och LONA ansökningar med längre genomförandetider. Inom VÄS 512 
Förvaltning och skötsel av skyddade områden har ärenden äldre än två år ökat med 13 ärenden (280 
procent). Orsaken är att länsstyrelsen har prioriterat att genomföra åtgärder för de ökade externa anslagen. 
Under 2022 avser länsstyrelsen att prioritera att avsluta äldre ärenden.  

Resultatindikatorer 
Länsstyrelserna har omfattande uppgifter och uppdrag inom verksamhetsområdet. Indikatorerna i tabellen 
nedan är framtagna för att i årsredovisningen följa upp relevanta nationella mål inom naturvård och miljö-
skydd. Indikatorerna i tabellen har tydliga kopplingar till länsstyrelsernas uppdrag och bidrar till att ge 
information av väsentlig betydelse till regeringen. 
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Resultatindikator Mål Uppgift eller uppdrag Källa Mål-
värde 

År 2021 År 2020 År 2019 

Antal miljöfarliga 
verksamheter där 
ursprungstillståndet 
är från 
Miljöskyddslagen, 
dvs. tillståndet är 
äldre än 20 år  

Senast 2015 ska alla 
miljöfarliga 
verksamheter med 
tillstånd enligt 
Miljöskyddslagen vara 
omprövade enligt 
Miljöbalken 

Miljöprövning NikITA1) 0 29   

Areal strikt skyddad 
natur (ha 
nationalparker (NP), 
naturreservat (NR), 
naturvårdsavtal 
(NVA), biotopskydds-
områden (BSO)) 
totalt i länet 

Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i 
balans samt levande 
kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, 
Levande skogar, Ett 
rikt odlingslandskap, 
Storslagen fjällmiljö, 
Ett rikt växt- och 
djurliv 

Verka för att miljö-
målen nås (6 § 
länsstyrelse-
instruktionen) 

NVR 
(Naturvårds-
registret) 2) 

 

-3) 10 3629 10 3413 10 2848 

Tillkommande areal 
skyddad natur för 
året: 

Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i 
balans samt levande 
kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, 
Levande skogar, Ett 
rikt odlingslandskap, 
Storslagen fjällmiljö, 
Ett rikt växt- och 
djurliv 

Verka för att miljö-
målen nås (6 § 
länsstyrelse-
instruktionen) 

NVR 
(Naturvårds-
registret) 2) 

 

-3) 279 ha 565 ha 278 ha 

- varav hav 

Hav i balans och 
levande kust och 
skärgård, Ett rikt växt- 
och djurliv 

Verka för att miljö-
målen nås (6 § 
länsstyrelse-
instruktionen) 

NVR 
(Naturvårds-
registret) 2) 

 

-3) 32 ha 8 ha 0 ha 

- varav skog Levande skogar, Ett 
rikt växt- och djurliv 

Verka för att miljö-
målen nås (6 § 
länsstyrelse-
instruktionen) 

NVR 
(Naturvårds-
registret) 2) 

 

-3) 125 ha 504 ha 226 ha 

- varav sjö och 
vattendrag 

Levande sjöar och 
vattendrag, Ett rikt 
växt- och djurliv 

Verka för att miljö-
målen nås (6 § 
länsstyrelse-
instruktionen) 

NVR 
(Naturvårds-
registret) 2) 

-3) 19 ha 5 ha 0,4 ha 

- varav våtmark/myr 
Myllrande våtmarker, 
Ett rikt växt- och 
djurliv 

Verka för att miljö-
målen nås (6 § 
länsstyrelse-
instruktionen) 

NVR 
(Naturvårds-
registret) 2) 

-3) 98 ha 26 ha 45 ha 

1) Ärendesystem, länsstyrelsen 
2) Utdrag från Naturvårdsverkets ärendesystem. Arealer skyddad natur utgörs av naturreservat, naturvårdsavtal som länsstyrelsen bildat samt 
biotopskyddsområden som Skogsstyrelsen bildat.  
3) Länsstyrelsen i Uppsala län har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 

Processen att ompröva miljöfarliga verksamheter med tillstånd enligt Miljöskyddslagen är tidskrävande och 
komplicerad samt beroende av de verksamheter som innehar tillstånden. Länsstyrelsen bedömer att det 
kommer att ta ytterligare flera år innan målet är uppfyllt.  

De totala arealer som redovisas i tabellen inkluderar marina naturreservat vilka till ytan är väsentligt mycket 
större än reservat på land. De nationella etappmålen för områdesskydd löpte till 2020. Under perioden 2012–
2020 var målet att Uppsala län skulle skydda 3 500 hektar terrestra miljöer fördelat på 2 600 hektar natur-
reservat, nationalparker och naturvårdsavtal och att Skogsstyrelsen skulle skydda 900 hektar fördelat på 
skogliga biotopskydd och naturvårdsavtal. Totalt är cirka 5–6 procent av länets produktiva skogsmark idag 
strikt skyddad, beroende på hur ”strikt skydd” definieras.  
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Tabellen återspeglar de prioriteringar kring områdesskydd som länsstyrelsen har jobbat efter under året. 
Skydd av skog har varit högt prioriterat, liksom skydd av våtmarker och havsmiljöer. 

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med miljömålen (RUS) 
Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) är samverkansorgan för det regionala 
miljömålsarbetet. Utifrån visionen, att miljömålen är uppnådda genom samverkan och effektiva insatser som 
förverkligar Agenda 2030, bidrar RUS till en tydligare uppföljning av miljömålen och till att åtgärdsarbetet 
intensifieras och följs upp. Vidare förstärker och tydliggör RUS länkarna mellan nationell, regional och lokal 
nivå i miljömålsarbetet.  

Exempel på väsentliga insatser under året är: 
• Samordning och utveckling av miljömålsuppföljningen och insatser inom 

miljöinformationsförsörjning. 
• Projekt inom olika sakområden, särskilt strategisk samhällsplanering, målkonflikter synergier skog, 

cirkulär ekonomi, länstransportplanering och hållbar konsumtion. 
• Vägledning åtgärdsprogram, miljömålsintegrering och genomförande av förändringsledningskurser 

för olika verksamheter. Fortsatt implementering av uppföljningsverktyget Åtgärdswebb för 
miljömålen. 

• Samordning av arbetet i Miljömålsrådet och med Agenda 2030. 
• Kommunnätverk med vägledning och workshop om näringslivets miljömålsarbete. 
• Medarrangör av digitala miljömålsdagar och två regionala miljömålskonferenser. 

Flera av insatserna sker i samverkan med LEKS (länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning) och olika 
chefsnätverk. Bedömningen är att resultatet är gott och i allt väsentligt uppnår uppsatta mål för 2019–2021. 

Länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet 
Samtliga länsstyrelser har i uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Länsstyrelsernas medverkan i rådets arbete 
under 2021 redovisas samlat i årsredovisningarna från länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län. 

Länsstyrelserna ingår tillsammans med 17 nationella myndigheter i Miljömålsrådet, som regeringen inrättat 
och vars nuvarande uppdrag gäller till maj 2022. Landshövdingen i Uppsala län är ordförande i och 
företräder tillsammans med länsrådet i Gävleborgs län länsstyrelserna i rådet. Länsstyrelsernas medverkan i 
rådets arbete är förankrat med berörda länsrådsgrupper och chefsnätverk. Miljömålsrådets arbete tas också 
löpande upp vid landshövdinge- och länsrådsmöten och genom information till samtliga länsstyrelser. 
Beredningsresurs och kontaktperson till rådet och är verksamhetsledaren för RUS (Regional Utveckling och 
Samverkan i miljömålssystemet). 

År 2021 har Miljömålsrådets arbete huvudsakligen fortsatt bedrivits inom de sju programområden som 
initierades hösten 2019. Dessa är: Ramverk för nationell planering, Insatser för Grön infrastruktur, Staten 
går före, Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen, Styrmedel för hållbar konsumtion, Hållbar 
elektrifiering och Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem. Under hösten har flera slutleveranser inför 
marsrapporteringen förberetts. 

Länsstyrelserna har deltagit aktivt i samtliga programområden med medarbetare från ett flertal länsstyrelser. 
Inom varje programområde har länsstyrelserna därtill deltagit i flertalet samverkansåtgärder och förslag till 
regeringsuppdrag och etappmål som tagits fram. Områdena Ramverk för nationell planering och Insatser för 
grön infrastruktur har prioriterats särskilt och här finns också utsedda kontaktpersoner vid samtliga 
länsstyrelser. Vid den ledningskonferens som länsstyrelserna höll tillsammans med Naturvårdsverket och 
Boverket i oktober var ramverket tema, vilket bidrog till förankring av arbetet bland länsledningarna. Inom 
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programområdena har länsstyrelserna också varit ansvariga för att driva tre samverkansåtgärder: ekosystem-
tjänster i fysisk planering, mål och beskrivningar för en funktionell grön infrastruktur och aktiviteter för att 
stödja kommunerna i hållbar elektrifiering. 

Utöver programområdena har länsstyrelserna deltagit i fyra fristående samverkansåtgärder:  
• Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser – för ökad samverkan, kunskap och ett 

effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment. 
• Samverkan om genomförandet av förslag inom den nationella handlingsplanen för radon. 
• Brukningsvärd jordbruksmark – för vem, till vad och när? – Ny modell för värdering av 

jordbruksmark. 
• Mer naturbetesmark och ekonomiskt bärkraftiga lantbruksföretag. 

Mer redovisning av Miljömålsrådets arbete finns i dess årsredovisning till regeringen. 

Prestationer och effekter 
3 § p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 
Naturvård – prövning 
Länsstyrelsen har beslutat i 245 prövningsärenden gällande naturvård (VÄS 521, 522 och 523). Antalet 
inkomna ärenden av den typen var sex fler än 2020 och antalet beslut åtta fler än 2020. Måluppfyllelsen 
avseende handläggningstid för tillstånd och dispenser inom områdesskydd (VÄS 521) (det vill säga 
procentandelen som klarar måltiden 120 dagar) är 73 procent, något lägre än föregående år (80 procent) 
vilket beror på att naturvårdshandläggare arbetat med tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen.  

Naturvård – Tillsyn 
Under året har 312 tillsynsärenden avslutats samtidigt som 307 nya ärenden initierats. Den största delen av 
dessa ärenden (229 respektive 231) är anmälningar om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. På grund av 
arbete med tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen har ingen egeninitierad naturvårdstillsyn bedrivits 
under året. Arbetet med tillsyn inom naturvård redovisas i särskild ordning till Naturvårdverket. 

Miljö- och hälsoskydd 
Prövningsärenden aktuella för prövning i mark- och miljödomstolen (A-verksamheter) handläggs enligt 
fastställd arbetsordning där länsstyrelsens sakområden bevakas genom interna remisser och möten mellan 
handläggare. Länsstyrelsen har lämnat yttranden samt deltagit i domstolsförhandlingar. Länsstyrelsen har 
vidare hanterat 11 samråd gällande miljöfarlig verksamhet (A- och B-verksamheter). Länsstyrelsen har även 
lämnat yttranden i ett antal överklagade prövningsärenden inom länet, samt även relaterat till prövnings-
ärenden som hanterats inom MPD som rör Västmanland och Södermanlands län. 

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

Länsstyrelsens arbete med miljötillsyn och tillsynsvägledning redovisas i särskild ordning till Naturvårds-
verket enligt uppdrag i regleringsbrevet.  

Länsstyrelsen i Uppsala är en av initiativtagarna bakom Mitt miljösamverkan som är en regional samverkan 
mellan länsstyrelserna i Uppsala län, Dalarnas län och Västmanlands län samt de flesta av länens kommuner. 
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. Under 2021 har en ny treårig avtalsperiod inletts och i och med det har Mitt miljösamverkan 
utvidgats till att omfatta även kommunerna i Västmanlands län, bortsett från Surahammars kommun. Under 
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året har fokus på arbetet varit att genomföra tillsynsprojekt och utbildningsinsatser samt att hitta arbets-
former och processer för samverkan inklusive att etablera en digital samverkansyta. 

När det gäller prövningen av överklagade kommunala beslut enligt miljöbalken (VÄS 505) är mål-
uppfyllelsen avseende handläggningstid (det vill säga andelen som klarar handläggningsmålet 180 dagar) 
något lägre än föregående år, vilket kan bero på en viss ökning av antalet inkomna ärenden. Den genom-
snittliga handläggningstiden i dagar ligger dock på ungefär samma nivå som 2020. Måluppfyllelsen 2021 är, 
liksom måluppfyllelsen 2020, lägre än åren dessförinnan vilket beror på covid 19-pandemin samt på 
personalomsättning. 

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 
Länsstyrelsen samordnar det regionala miljömålsarbetet bland annat genom att ta fram regionala åtgärds-
program och följa upp och redovisa den regionala utvecklingen och statusen för miljömålen. Med koppling 
till detta arbete har länsstyrelsen utarbetat ett nytt regionalt miljöövervakningsprogram för perioden 2021–
2026 samt genomfört miljöövervakning i länet i enlighet med befintligt miljöövervakningsprogram. 
Genomfört arbete med koppling till miljömålen redovisas under andra avsnitt under verksamhetsområdet 
Naturvård och miljöskydd samt under rubriken Energi och klimat i denna årsredovisning, samt genom åter-
rapporteringar av uppdrag till centrala myndigheter.  

Länsstyrelsen har under 2021 arrangerat två möten med Uppsala läns miljö- och klimatråd, vilket har utgjort 
ett viktigt strategiskt forum för fortsatt förankring och uppföljning av Färdplan för ett hållbart län med 
regionala åtgärdsprogram för miljömålen. I miljö-och klimatrådet medverkar högsta beslutsfattare i länets 
kommuner, regionen, universiteten, företrädare för företagen med flera viktiga aktörer i länet. Inom ramen 
för Färdplan för ett hållbart län genomförde länsstyrelsen under 2021 implementering och uppföljning av 
åtgärdsprogrammen för Minskad klimatpåverkan samt Ekosystem och biologisk mångfald. För klimatarbetet 
sker ytterligare redovisning under rubriken Energi och klimat i denna årsredovisning. Inom arbetet med 
Färdplan för ett hållbart län togs det tredje åtgärdsprogrammet med inriktning vatten fram i samverkan 
främst med länets kommuner och VA-organisationer. Åtgärderna bidrar till hållbar vattenanvändning och 
minskad påverkan på länets vatten, såväl ytvatten som grundvatten. Programmet beslutades av lands-
hövdingen i juni och inbjudan skickades ut till aktörer i länet att teckna hållbarhetslöften för genomförande 
av åtgärder under programperioden 2021–2024.  

Den 3 december hölls en ceremoni på Uppsala slott för tecknande av hållbarhetslöften för vatten samt nya 
hållbarhetslöften för klimat och biologisk mångfald. Totalt tecknade 32 aktörer hållbarhetslöften 2021, varav 
24 aktörer tecknade löften för vatten, tre för klimat och fem för biologisk mångfald 

Länsstyrelsen sammanställer årligen en regional uppföljning av miljötillståndet för de nationella miljö-
kvalitetsmål som berör länet samt gör en regional bedömning av måluppfyllelsen för tolv av målen. 2021 års 
regionala årliga uppföljning av miljömålen visar att enbart miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig 
försurning bedöms vara möjliga att nå till 2030.  

Det länsövergripande kemikalienätverk som länsstyrelsen deltar i tillsammans med Region Uppsala, 
Kunskapscentret Arbets- och miljömedicin och samtliga länets kommuner har som syfte att skapa en 
plattform för samarbete och gemensamt kunskapsutbyte inom kemikalieområdet, och därigenom verka för 
bland annat ökad måluppfyllelse av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Under 2021 anordnades två möten 
inom nätverket med fokus på bland annat kemikalietillsyn, uppströmsarbete och giftfri förskola.  

Åtgärder och insatser för att stödja kommunerna i deras arbete för att nå generationsmålet och miljökvalitets-
målen har bedrivits inom flera av länsstyrelsens ordinarie och löpande verksamheter, exempelvis inom 
åtgärdsprogram för hotade arter, friluftsliv, invasiva främmande arter, lokala naturvårdsinsatser (inklusive 
pollinering) och lokala vattenvårdsinsatser, planhandläggning, tillsynsvägledning, tillsyn och prövning av 
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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 av länets vatten utifrån EU:s ramdirektiv för vatten är ett underlag 
som utgör ett stöd i samhällsplanering, prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt vatten-
verksamhet. Det finns presenterat i databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 

Flera program för regionala miljöåtgärder finns framtagna, de har alla starka kopplingar mellan sig och ska 
ses som komplement till varandra. Utöver redan nämnda åtgärdsprogrammen för miljömålen inom ramen för 
Färdplan för ett hållbart län finns bland annat regional handlingsplan för klimatanpassning, Vatten-
myndigheternas åtgärdsprogram för vatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten, havsplanering, regional 
vattenförsörjningsplan och handlingsplan för regional livsmedelsförsörjning. 

14 § Miljöprövningsdelegation 
Under 2021 fortsatte samverkansarbetet inom nätverket för miljöprövningsdelegationer. Under året har två 
nätverksträffar för samtliga ordförande och sakkunniga genomförts. Fokus har som tidigare år legat på 
kompetensutveckling och diskussioner har förts om arbetssätt och sakfrågor i syfte att hitta goda exempel 
och få en likartad hantering och underlag för bedömning över landet. 

Samverkan har därutöver bedrivits i organisationens samverkansgrupp som består av en företrädare för varje 
miljöprövningsdelegation. Samverkansgruppen har bland annat fortsatt arbetet med befintliga beslutsstöd. I 
övrigt har det förts diskussioner om samverkan och samsyn kring statistik, handläggningstider, bransch-
specifika frågor, ändringar i lagstiftning och handläggningsformer. 

Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län har avstämningsmöten varannan vecka som protokollförs. En 
sammanställning av ny praxis av relevanta domar inom miljöprövningsområdet tas regelbundet fram och 
delges handläggarna. 

Samverkan sker också mellan de länsstyrelser för vilka län Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län 
tillståndsprövar miljöfarlig verksamhet. Under år 2021 hölls ett gemensamt samverkansmöte mellan 
länsstyrelserna i Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län. 

Under år 2021 kom det in 37 nya prövningar till miljöprövningsdelegationen i Uppsala län och det avgjordes 
45. Av de ärenden som rörde helprövningar och ändringstillstånd avgjordes 73 procent inom 180 dagar. 

15 § Vattendelegation 
Ej aktuellt för Länsstyrelsen i Uppsala län. 

1A4 Handlingsplan för grön infrastruktur 
Under 2021 har Länsstyrelsen i Uppsala län, tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanlands län, initierat ett 
samverkansprojekt för att stödja markägare i genomförandet av anpassade skogsbruksåtgärder i vardags-
landskapet. Skogsbruksåtgärderna syftar till att visa på goda exempel hur den gröna infrastrukturen kan 
stärkas genom praktiska naturvårdsåtgärder. Aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet är bland 
annat ekinventering på en stor, privatägd fastighet i Mälardalens herrgårdslandskap samt efterföljande 
åtgärder för att främja tillväxten av ekefterträdare på denna fastighet. Därtill har naturvårdsröjningar i ett 
cirka åtta hektar stort område genomförts för att gynna lövvärden i tätortsnära skogar norr om Enköping. 

1A6 Förorenade områden 
Tillsynsarbetet har under året drivits för de mest prioriterade objekten (riskklass 1) genom bland annat 
samordning, tillsynsmöten och förelägganden för att initiera utredning och åtgärder. Arbetet har under 2021 
resulterat i att privatfinansierade utredningar påbörjats och utförts vid flera objekt, samt att en privat-
finansierad åtgärd påbörjats. Som exempel kan nämnas: 

• Förstudie för en förorenad badplats i Tierps kommun har slutförts. 
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• Åtgärdsutredningar för två industrideponier i centrala Österbybruk har lämnats in. 
• Ansvariga bolag har påbörjat ett frivilligt solidariskt arbete med en handlingsplan för övergripande 

undersökningar av den omfattande föroreningssituationen i Dannemora gruvområde. 
• Initiering av efterbehandlingsåtgärd genom termisk behandling av klorerade lösningsmedel vid en 

pågående industri för att minska risken för påverkan på den närbelägna vattentäkten. 

Länsstyrelsen arbetar med bidragsobjekt i olika faser allt från översiktliga undersökningar (MIFO fas 2) till 
åtgärder. Detta för att kontinuerligt få in fler objekt i undersöknings- och åtgärdsfas. När länsstyrelsen 
arbetar med MIFO fas 2-undersökningar utförs dessa ofta vid flera objekt inom ramen för ett projekt, till 
exempel järnbruk eller plantskolor. Vanligtvis rör det sig om 3–5 objekt där det bedrivits likartade 
verksamheter med liknande föroreningssituation. Därigenom erhålls betydande samordningsvinster vad 
gäller såväl kunskap som kostnader. 

Vid sju objekt har vidareförmedling av bidrag för undersökningar genomförts (tre järnbruk, två handels-
trädgårdar, en kemisk industri samt åtgärdsförberedande utredningar vid en kemtvätt). Länsstyrelsen har 
även varit projektledare för undersökningar vid MIFO fas 2-undersökningar vid fyra järnbruk i länet. 
Länsstyrelsen har beviljats medel för åtgärder vid ett efterbehandlingsobjekt. 

1A7 Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi kommer in i många av länsstyrelsens verksamhetsområden och mer information om 
insatsernas effekter kan hittas under respektive område i årsredovisningen. Nedan följer några exempel på 
hur länsstyrelsen arbetat med cirkulär ekonomi: 

• Ställt cirkulära krav för vatten, massor, resurseffektivitet och kemikalier inom prövning och tillsyn. 
• Ställt krav på minskat användande av fossil energi samt information om möjligheten att ställa krav 

gällande energianvändning och effektivisering i tillsynsvägledning. 
• Drivit projekt om ökat tillvaratagande av ull som en resurs. 
• Genom arbetet med den regionala handlingsplanen för livsmedelsproduktion, vars mål är att bidra till 

en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län.  
• Genom länsstyrelsens miljöledningssystem, som syftar till att minska länsstyrelsens egen 

miljöpåverkan genom minskad resursanvändning, ökad användning av förnybara material och 
begränsad klimatpåverkan. 

• Genom den regionala klimat- och energistrategin samt den regionala planen för infrastruktur för 
förnybara drivmedel och elfordon har länsstyrelsen stimulerat utveckling av produktion, tankställen 
och användning av biodrivmedel. 

• Möte med tema cirkulär ekonomi har anordnats inom arbetet med Färdplan för ett hållbart län, 
åtgärder för minskad klimatpåverkan.  

1A8 Bevarandeplaner Natura 2000-områden 
En ny kartering av svämpåverkade naturtyper, och viss kvalitetsgranskning av denna i fält, har genomförts i 
Natura 2000-området Båtfors, vilket har en stor andel av Sveriges areal av naturtyperna svämlövskogar och 
svämädellövskogar.  

1A9 Nationella planen för moderna miljövillkor 
Länsstyrelsen arbetar med genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor. Arbetet bedrivs 
verksamhetsövergripande för att säkerställa att alla allmänna intressen beaktas. Samverkansprocessen pågår i 
samtliga fem prövningsgrupper; Tämnarån, Sagån, Örsundaån, Fyrisån och Dalälven nedre.  

Tämnarån är den prövningsgrupp som först ska lämna in ansökningar om omprövning, den 1 februari 2022, 
och processen har fått genomföras i ett forcerat tempo. Trots de utmaningar som kommit av att vara först i 
den nationella planen har möten mellan länsstyrelsen och verksamhetsutövarna kunnat genomföras där 
frågeställningar kopplade till möjliga åtgärder diskuterats i fält.  
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Dalälven nedre är ett komplext system med stora vattenkraftverk, höga naturvärden och flera Natura 2000-
områden. Naturvärden inom prövningsgruppens geografi påverkas dels av vattenkraftverken inom 
prövningsgruppen, dels av reglering i kraftverk uppströms med senare prövningsdatum. På grund av 
komplexiteten har länsstyrelsen tagit initiativ till övergripande myndighetssamverkan med Havs- och 
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.  

För Dalälven nedre bygger samverkansprocessen vidare på ett tidigare samarbetsprojekt, Hållbar vattenkraft 
i Dalälven, vilket är en fördel då ansökningarna ska lämnas in redan den 1 februari 2024. 

1B3 Invasiva främmande arter 
Länsstyrelsen har under året bekämpat alla kända förekomster av EU-listade invasiva främmande arter inom 
egenförvaltade naturreservat. Därutöver har myndigheten genomfört en omfattande bekämpning av arten 
vresros i Billuddens naturreservat.  

Tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborgs län har Länsstyrelsen i Uppsala län genomfört ett projekt 
inriktat mot svartmunnad smörbult. Inom projektet har myndigheten genomfört provfiske i prioriterade 
lokaler längs länens kuster, testat flera fångstmetoder och producerat en informationsfilm.  

Länsstyrelsen har inventerat förekomsten av svarthuvad snigel, en för landet ny art som har allra flest 
observationer från Uppsala län, vid alla för tillfället kända lokaler i länet. Inventeringen med hjälp av 
sökhundar har uppmärksammats i lokaltidning, radio och tv-nyheter vilket hjälpt till att sprida information 
om arten.  

Övrig medverkan i lokalmedia har under året skett med koppling till svartmunnad smörbult-projektet och i 
samband med stenmårdens uppdykande i landet. Länsstyrelsen har även varit aktiv i den nationella 
informationskampanjen mot invasiva främmande arter som ägde rum under sommaren, med flera inlägg i 
sociala medier. 

För att leda det regionala arbetet mot invasiva främmande arter har länsstyrelsen i dialog med kommuner och 
Upplandsstiftelsen genomfört bekämpningsåtgärder i flera skyddade områden och på kommunal mark, samt 
utlyst bidrag till kommuner för bekämpning på prioriterade egna fastigheter. Länsstyrelsen har deltagit i 
möten och seminarium med länsöverskridande nätverk och nationella myndigheter. Under hösten har 
länsstyrelsen initierat ett möte med deltagare från kommunerna med fokus på stöd till att utveckla 
kommunernas arbete mot invasiva främmande arter. Kommunerna har möjlighet att överta utrotningsansvar 
eller tillsynsansvar, men ingen av länets kommuner har under året begärt detta. 

1B4 Naturvård, artbevarande m.m. 
Naturvård och biologisk mångfald 
En stor del av arbetet har genomförts inom regleringsbrevsuppdragen 3A2 (Naturnära jobb), 3B7 
(Våtmarker), 3B9 (Åtgärder för havs- och vattenmiljö), 3B10 (Naturvård) och 3B11 (Pollinatörer), 3B13 
(Granbarkborrar), vilket redovisas i särskild ordning till Naturvårdsverket. 

I områdesskyddsprocessen sker samverkan med privata markägare, skogsbolag, kommuner, ideella 
föreningar och Naturvårdsverket. I år har beslut fattats för två nya statliga naturreservat och ändringsbeslut 
har fattats i ett kommunalt reservat. Dessutom har förslag till beslut om bildande av fyra nya naturreservat 
skickats ut på remiss. 

Länsstyrelsen har beslutat om 32 nya djurskyddsområden med syfte att upprätthålla och stärka livskraftiga 
populationer av sjöfåglar och gråsäl i Uppsala läns skärgård. Skyddet ska bidra till att uppnå gynnsam 
bevarandestatus för utpekade arter enligt EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. 

Länsstyrelsen har genomfört ett regeringsuppdrag om utpekande av gråsäl i befintliga Natura 2000-områden. 
Utredningen visade att det inte finns något befintligt Natura 2000-område i länets havsområde som lämpar 
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sig för inkludering av gråsäl enligt de givna kriterierna i Art- och habitatdirektivet. Uppdraget har dock 
inneburit ökad kunskap om gråsäl i Uppsala län. 

Länsstyrelsen har i samverkan med kustlänen i Bottniska viken utarbetat och beslutat om en Plan för marint 
områdesskydd i Bottniska viken. Planen innehåller beskrivningar av bevarandevärden och prioriteringar för 
arbetet med marint områdesskydd fram till år 2030. Arbete med planen startade 2017 och har skett i 
samverkan med landets övriga kustlän och Havs- och vattenmyndigheten. 

Länsstyrelsen leder ett metodutvecklingsprojekt inom miljöövervakningen med syfte att följa miljötillståndet 
i grunda havsvikar. Det råder brist på kunskap om dessa värdefulla och känsliga miljöer, som hotas av 
mänsklig påverkan. Kustlänen i Bottniska viken och SLU Artdatabanken deltar i projektet som pågår under 
2021–2023.  

Länsstyrelsen förvaltar 146 naturreservat i länet. I detta arbete har cirka 120 lokala och regionala företag 
anlitats till ett värde av cirka 12,7 miljoner kronor.  

Länsstyrelsen har underlättat för besökare till naturreservat genom en satsning på vägvisning, stigvisning, 
informationsskyltar och eldplatser.  

Länsstyrelsen har under 2021 givit övriga förvaltare av statliga naturreservat i länet möjlighet att söka medel 
för åtgärder i reservaten och för gränsuppmärkning. Totalt beviljades medel för cirka 1 miljon kronor. 

Länsstyrelsens arbete med våtmarksuppdraget har resulterat i att åtta hydrologiska utredningar och en 
åtgärdsplan för rikkärr har upprättats, sex dämmen har byggts, vägar till kärr och våtmarker har planerats och 
skapats och slåtter och fräsning har inletts.  

I arbetet med vilda pollinatörer i länet har länsstyrelsen bidragit till det nationella arbetet med att ta fram 
planeringsunderlag för vildbin (sandiga boplatser och örtrika gräsmarker). Inom länet har arbetet fokuserat 
på informationsinsatser, inventeringar och genomförande av åtgärder i och utanför skyddade områden. 

Inom ramen för Naturnära jobb har länsstyrelsen samverkat tätt med Skogsstyrelsen. Arbetslaget har varit 9 
personer som minst och 13 som mest. Arbetslaget har utfört totalt 13 naturvårdsåtgärder och 3 fornvårds-
åtgärder. 

För att minska spridning från skyddade områden (3B14) har länsstyrelsen använt barkborrefällor, fångst-
virke, använt granbarkborremarkerande hundar för att hitta angripna träd och sedan fälla och ta ut dessa 
granar. Länsstyrelsen har också helikopterinventerat huvuddelen av reservaten för att se hur angreppen i 
reservaten ser ut.  

Friluftsliv 
En stor del av arbetet har genomförts inom regleringsbrevsuppdraget 3B8, vilket redovisas i särskild ordning 
till Naturvårdsverket. 

Länsstyrelsen har deltagit i planering och genomförande av Friluftslivets år 2021 genom samordning med 
övriga länsstyrelser, deltagande i det nationella projektets arbetsgrupper samt samordning och genomförande 
av det länsstyrelsegemensamma projektet Landshövdingestafetten, initierat av Uppsala län. 

Regionalt har länsstyrelsen genomfört digitala träffar med länets kommuner med information och 
erfarenhetsutbyte kring planering och genomförande av friluftslivets år. Länsstyrelsen har även som en del 
av Friluftslivets år drivit pandemianpassade kommunikationsinsatser med syfte att inspirera till mer 
utevistelse och att upptäcka nya naturområden i länet. Av det kan nämnas gemensam invigning i sociala 
medier, uppmärksammande av länets naturreservat via kringresande tygmaskotar samt framtagande och 
tillgängliggörande av friluftsbingobrickor som alla genomförts i samarbete med länets kommuner och 
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Upplandsstiftelsen och den digitala utflyktslådan som genomförts i samarbete med Sveriges landbruks-
universitet (SLU) och Upplandsstiftelsen. Länsstyrelsen har även fortsatt med fördjupande digitala 
seminarier (fortsättning från 2020) för att stötta kommunerna i deras arbete med kommunala friluftsplaner. 

Åtgärdsprogram för hotade arter 
En stor del av arbetet har genomförts inom regleringsbrevsuppdraget 3B10 vilket redovisas i särskild 
ordning till Naturvårdsverket. 

Uppsala län berörs av cirka 70 åtgärdsprogram för hotade arter. Under 2021 har länsstyrelsen genomfört 
inventeringar och åtgärder inom 45 program. Särskilda insatser har under året gjorts för att förbättra 
habitaten för den hotade väddnätfjärilen genom internt samarbete och samarbete med Upplandsstiftelsen och 
olika kraftbolag. En sammanställning av lokaler för fältgentiana har tagits fram, vilken har kompletterats av 
Upplandstiftelsen med en historisk markanalys inför en handlingsplan för arten. Länsstyrelsen har samarbete 
med Upplands ornitologiska förening för att skydda länets fåglar. Länsstyrelsen har bidragit ekonomiskt för 
att förbättra förutsättningarna för skräntärnor på landets största häckningsplats vid Upplandskusten.  

Gölgroda har sin huvudsakliga utbredning i Uppsala län. Länsstyrelsen har under året inventerat grodans 
förekomster, givit bidrag för att skapa en ny göl för grodor samt bidragit med medel till Upplandsstiftelsen 
för att utvärdera effekten av bete vid grodlokaler i Örskärs naturreservat. 

Länsstyrelsen har under året ansvarat för den nationella koordineringen för vitryggig hackspett. 
Informationsinsatser för denna art har bland annat gjorts genom framtagande av en broschyr om skötsel-
åtgärder som har spritts till markägare och andra länsstyrelser. Länsstyrelsen har också arrangerat 
webbinarier samt upphandlat underlag för att kunna utvärdera åtgärdsprogrammet och för att kunna arbeta 
riktat med våtmarkssatsningen. 

Lokala naturvårdssatsningar 
En stor del av arbetet inom LONA har genomförts inom regleringsbrevsuppdraget 3B10 vilket redovisas i 
särskild ordning till Naturvårdsverket. 

Under 2021 har totalt 50 LONA-projekt drivits i länet, ytterligare två har beviljats bidrag men har inte hunnit 
starta. Vid årsskiftet 2021/2022 finns minst tre aktuella LONA-projekt i var och en av länets åtta kommuner. 
Två av kommunerna har vardera åtta aktuella projekt.  

Av de 50 LONA-projekt som drivits i Uppsala län under 2021 är 14 våtmarksprojekt och 12 pollinerings-
projekt. 

Vilt- och rovdjursförvaltning 
En stor del av arbetet inom vilt- och rovdjursförvaltningen har genomförts inom regleringsbrevsuppdraget 
3B10 vilket redovisas i särskild ordning till Naturvårdsverket. 

Under 2021 kunde det konstateras att det genetiskt viktiga vargparet fortsätter hävda revir och att det skett en 
föryngring. Länsstyrelsen har under året intensifierat sitt arbete med digitala informationsinsatser gällande 
varg i form av möten och presentationer. Därutöver har länsstyrelsen tagit fram informationsfilmer om 
rovdjursavvisande stängsel. För att stärka upp närvaron i området har länsstyrelsen anställt en person med 
god lokalkännedom som har utfört både praktiska och informativa insatser inom reviret. 

1D4 En hållbar rennäring och en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur 
Berör inte Uppsala län.  
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Resultatbedömning 
3 § p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 
Gott: Länsstyrelsen har bevakat allmänna och enskilda intressen inom sakområdena samt levererat interna 
underlag och svarat på externa remisser med god kvalitet. Inkommande ärenden har avgjorts i stort sett inom 
handläggningstiderna. Resultatet för uppdraget bedöms vara gott.  

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 
Utmärkt: Länsstyrelsens arbete med Färdplan för ett hållbart län (åtgärdsprogram för miljömålen) skapar 
förväntan och ett stort driv i länets sammantagna miljöarbete. Hållbarhetslöften om genomförande av 
åtgärder tecknas av ett stort antal aktörer inom många verksamhetsområden och med en bred förankring i 
hela länet. Färdplanen innebär en ökad åtgärdstakt inom områden som utpekats såväl regionalt som nationellt 
som viktiga områden att fokusera på; klimat och energi, biologisk mångfald och ekosystem samt vatten. 
Resultatet för området bedöms som utmärkt. 

14 § Miljöprövningsdelegation 
Gott: Ärendebalanserna minskade under året och måluppfyllelsen för handläggningstiderna var bättre 
jämfört med 2020. En förklaring är minskat antal inkommande ärenden men även det väl etablerade arbetet 
inom Miljöprövningsdelegationen som överbygger kompetensbortfall på grund av pensionsavgångar och 
personella resurstapp under året. Resultatet för uppdraget bedöms vara gott. 

1A4 Handlingsplan för grön infrastruktur 
Gott: Konkreta åtgärder för att stärka den gröna infrastrukturen i enlighet med den regionala handlings-
planen har genomförts, och därigenom ökat åtgärdsarbetet för stärkt grön infrastruktur i länet. I och med 
möten med såväl kommuner som markägare har kommunikationen om handlingsplanen och dess mål och 
syfte också ökat och breddats till andra målgrupper än tidigare. Resultatet för området bedöms vara gott. 

1A6 Förorenade områden 
Gott: Länsstyrelsen är pådrivande i det tillsynsdrivna arbetet genom att ställa krav på utredningar och 
åtgärder samt genom att prioritera, ansöka om bidrag samt stödja huvudmännen i det bidragsfinansierade 
arbetet. Arbetsformerna är väl utvecklade internt och via det länsstyrelsegemensamma samarbetet inom 
Mälsam. Under 2021 omfördelades cirka 50 procent av de personella resurserna för tillsynsarbetet inom 
förorenade områden över till pandemitillsynen vilket har påverkat takten och i viss mån ambitionen för 
arbetet. Resultatet för uppdraget bedöms vara gott. 

1A7 Cirkulär ekonomi 
Gott: Myndighetens verksamhetsområden har belysts ur perspektivet cirkulär ekonomi och bidragit till att 
öka medvetenheten om hur länsstyrelsens arbete bidrar till cirkulär ekonomi. Särskilt kan nämnas att 
cirkulära krav allt oftare ställs inom prövning och tillsyn. Dessutom har ett kunskapshöjande tematiskt möte 
hållits inom ramen för arbetet med Färdplan för ett hållbart län samt kopplingarna till arbetet med den 
regionala handlingsplanen för livsmedelsproduktion. Genomlysningen av verksamheten genomfördes i 
samband med en enkätundersökning inom ett länsstyrelsegemensamt RUS-projekt om cirkulär ekonomi i 
syfte att kartlägga vad länsstyrelserna gör inom området cirkulär ekonomi. Resultatet för uppdraget bedöms 
vara gott. 

1A8 Bevarandeplaner Natura 2000-områden 
Utmärkt: Nationell och regional samverkan är genomförd med berörda aktörer. Lokala inventeringar för att 
verifiera flygbildstolkningar av naturtyper av genomförda. Detta gör att det finns data och information för att 
färdigställa bevarandeplanen för Båtfors. Resultatet för uppdraget bedöms vara utmärkt. 
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1A9 Nationella planen för moderna miljövillkor 
Utmärkt: Arbetet bedrivs med hög prioritet och hög kompetens. Uppdraget är högt prioriterat i 
länsstyrelsens verksamhetsplan och kompetensförsörjning till uppdraget säkerställs genom styrgrupp och 
kontinuerlig intern dialog. I de fyra tidiga prövningsgrupperna genomförs samverkan i gott samarbetsklimat, 
och en god och långtgående samverkan och dialog mellan länsstyrelserna i Uppsala, Dalarnas och 
Gävleborgs län samt de stora vattenkraftsbolagen borgar för ett gott resultat i samverkansprocessen i 
Dalälven nedre. Resultatet för uppdraget bedöms vara utmärkt. 

1B3 Invasiva främmande arter 
Utmärkt: Länsstyrelsen samverkar med kommuner och andra regionala aktörer med bekämpning och stöd i 
utvecklingen av kommunernas arbete mot invasiva främmande arter. Länsstyrelsen genomför egna 
bekämpningsåtgärder för att skydda naturvärden och motverka spridning, ger råd och vägledning till 
enskilda fastighetsägare samt informerar om invasiva främmande arter genom informationskampanjer och 
medverkan i media. Resultatet för uppdraget bedöms vara utmärkt. 

1B4 Naturvård, artbevarande m.m. 
Utmärkt: Länsstyrelsen leder och samordnar naturvård i länet genom välfungerande samverkan och 
samarbete med kommuner, andra myndigheter, skogsbolag och ideella organisationer. Viktiga åtgärder och 
inventeringar utförs och länsstyrelsen informerar löpande om det som är aktuellt i ämnet. Resultatet för 
uppdraget bedöms vara utmärkt.   
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Areella näringar 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3 § p10 Lantbruk och landsbygd Länsstyrelseinstruktion 

3 § p11 Fiske Länsstyrelseinstruktion 

4 § p1 Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken Länsstyrelseinstruktion 

4 § p3 I utpekade län göra de utredningar om det allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i 
ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken 

Länsstyrelseinstruktion 

16 § Delegation för rennäringsfrågor Länsstyrelseinstruktion 

1A2 Regionalt livsmedelsstrategiarbete Regleringsbrev 

1A3 Målsättningar för hantering av EU-stöd Regleringsbrev 

1A10 EU:s gemensamma jordbrukspolitik Regleringsbrev 

1A11 Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet Regleringsbrev 

1C4 Omarrondering i Dalarnas län Regleringsbrev 

1D3 Markärenden ovanför odlingsgränsen Regleringsbrev 

1D5 Hållbar rennäring Regleringsbrev 

1D6 Ersättning för skada på fisk och fiskeredskap Regleringsbrev 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Nedanstående punkter sammanfattar delar av uppgifterna och uppdragen inom verksamhetsområdet: 

• Jordbrukarstöd till jordbruksföretagare som direktstöd (gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, 
stöd till unga). 

• Jordbrukarstöd till jordbruksföretagare inom landsbygdsprogrammet (kompensationsstöd, ersättning 
för ekologisk produktion eller till omställning, miljöersättning till betesmarker och slåtterängar, 
skötsel av våtmark). 

• Kontrollera alla ovanstående stödformer i fält samt även vissa andra stödformer till jordbrukare som 
Jordbruksverket handlägger, till exempel stöd för djuromsorg.  

• Handläggning av olika landsbygdsstöd: miljöinvesteringar inom jordbruk; investeringar inom 
jordbruk eller trädgård; jordbruks- och affärsutveckling; service, infrastruktur och attraktiv 
landsbygd. 

• Inom ramen för landsbygdsprogrammet: arbeta med samarbetsprojekt kopplat till livsmedelsstrategin 
för att skapa nya jobb inom livsmedelskedjan; erbjuda kompetensutveckling, information och 
rådgivning till lantbrukare och företagare på landsbygden.  

• Ängs- och betesmarksinventering. 
• Behörighetsutbildningar för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus i till exempel 

jordbruk, trädgård eller i växthus. 
• Tillsyn av flyghavre och vissa skadegörare.  
• Jordförvärvsärenden vid köp av jord- och skogsbruksfastigheter. 
• Ansvara regionalt för genomförandet av de fiskeripolitiska målen inkluderande yrkesfiske och 

vattenbruk samt hållbar förvaltning och skydd av fiskbestånd. 
• Förordna fisketillsynspersoner och ansvara för olika fiskevårdsåtgärder. 
• Dela ut fiskevårdsbidrag för till exempel biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan, 

utsättning av fisk, fiskevårdsplaner och fiskvägar. 
• Hantera ersättning för sälskador på fisk och fiskeredskap samt investeringsstöd till fiskerinäringen 

för bland annat yrkesfiske. 
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• Handläggning av stöd inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). 

Målet för areella näringar, landsbygd och livsmedel är att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för 
arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till 
klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. 

Riksdagen har även beslutat om ett övergripande mål för livsmedelskedjan samt mål för tre strategiska 
områden – Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och Innovation. 

• En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som 
relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar 
utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot 
konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. 

Det övergripande målet för fiskepolitiken är att bidra till livskraftiga fisk- och skaldjursbestånd, ett hållbart 
fiske och hälsosamma ekosystem samt att stärka måluppfyllnaden i Maritima strategin och Livsmedels-
strategin. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av de globala målen i Agenda 2030. När länsstyrelsen bidrar till 
att nationella mål får genomslag i länet bidrar vi också till genomförandet av Agenda 2030. 

Verksamhetens resultat 
Nyckeltal 
Nyckeltal: Areella näringar (60–62) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 33,2 33,5 30,8 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 26,6 26,9 24,5 

Antal årsarbetskrafter män 6,6 6,6 6,4 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 9 343 9 539 9 696 

Antal beslutade ärenden 9 761 10 483 8 872 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 4 772 5 133 4 285 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 36 027 36 783 34 568 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 1 150  2 948  3 710 

Antal beslutade ärenden har minskat 2021 jämfört med 2020 och anledningen till minskningen är att  
jordbrukarstödshandläggningen fokuserats på att hantera återkrav från innevarande programperiod vilket 
medfört färre antal beslut om utbetalning. 

Utdelade bidrag har minskat jämfört med tidigare år. Det beror huvudsakligen på att två särskilda åtgärds-
projekt med riktad finansiering från Havs- och vattenmyndigheten upphört. Utöver det har antalet yrkes-
fiskare på kusten minskat vilket påverkar storleken på sälskadeersättningen. Från och med 2020 har även 
delar av 1:11-anslaget fördelats till ekosystembaserad fiskförvaltning vilket innebär kunskapshöjande 
åtgärder genomförda i egen regi. Detta har också medverkat till minskat bidragsutlämnande. 

Resultatindikatorer 
De indikatorer som är framtagna för att mäta de nationella målen inom verksamhetsområdet har tydliga 
kopplingar till länsstyrelsernas verksamhet. Relevanta indikatorer listas nedan. 
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Resultatindikator Mål Uppgift eller uppdrag Källa Mål-
värde 

År 
2021 

År 
2020 

År 
2019 

Andel ekologisk 
brukad jordbruksmark 

En 
konkurrenskraftig 
livsmedelskedja 

Jordbrukarstöd 
Miljöersättningar 
Kompetensutveckling 
och rådgivning 

Jordbruksverket1) -5) * 19 20 

Areal betesmarker och 
slåtterängar 

Miljömål Ett rikt 
odlingslandskap 

Jordbrukarstöd 
Miljöersättningar 
Kompetensutveckling 
och rådgivning 

Jordbruksverket2) -5) 15 969 16 075 16 326 

Sammanlagda antalet 
renar i vinterhjord i 
förhållande till 
sammanlagda antalet 
högsta tillåtna** 

En hållbar rennäring 
i balans med 
betesmarkernas 
produktionsförmåga 

Rennäring 

Samebyarnas årliga 
renlängder och 
fastställda högsta 
renantal3) 

-5) - - - 

Antal vattenbruk/ 
fiskodlingar 

Bidra med ökad 
produktionen av 
odlad fisk inom 
ramen för 
Livsmedelsstrategin  

Tillstånd för och stöd 
till vattenbruk/ 
fiskodling 

Centrala 
vattenbruksregistret4) -5) 5 5 5 

* Den här rutan lämnas tom, eftersom det inte finns färdig statistik för 2021 när det gäller ekologiskt brukad mark. 
** Redovisas endast av Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. 
1) Jordbruksverkets statistikdatabas. 
2) Jordbruksverkets statistikdatabas. 
3) Länsstyrelsens register. 
4) Jordbruksverkets register. 
5) Länsstyrelsen i Uppsala län har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 

Prestationer och effekter 
Jordbrukarstöd 
Länsstyrelsen i Uppsala län 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 samt 
våtmarker och dammar. 

Handläggningstider och måluppfyllelse 
En ökad komplexitet i stödsystemet samt behovet av hårda prioriteringar i Jordbruksverkets utveckling av 
IT-systemen har under innevarande programperiod inneburit en ökad resursåtgång i länsstyrelsens 
handläggnings- och kontrollarbete. IT-systemet för handläggning har under 2021 utvecklats ytterligare vilket 
gjort att fler ärenden har kunnat handläggas klart. Emellertid kvarstår vissa moment som vi tvingats hantera 
manuellt utanför IT-systemet, vilket varit resurskrävande och ökat risken för fel.  

Länsstyrelsen i Uppsala län tog 2021 emot 2 557 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 2021 kvarstod delar av handläggningen från 2015–2020 års jordbrukarstöds-
ansökningar vilket har inneburit ökade kostnader för länsstyrelsen. Under 2021 har länsstyrelsen fattat 9 558 
utbetalningsbeslut för stödår 2015–2021. Hela 95 procent av de stödsökande har fått 2021 års direktstöd. 
Dessa medel är viktiga för lönsamheten hos länets lantbrukare och många gånger en förutsättning för 
företagsutveckling och stärkt konkurrenskraft. 

Regeringen beslutade den 24 september 2020 om att ställa Jordbruksverkets godkännande som utbetalande 
organ för utgifter från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden under 
prövning. Anledningen var att EU-kommissionen och Ekonomistyrningsverket hade konstaterat brister hos 
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Jordbruksverket när det gäller resultat av kontroller på plats. Kontrollresultat har efter kontroll på plats inte 
överförts till utbetalningarna via IT-systemet utan det har krävts avdragsmallar som hanterats manuellt. 
Avdragsmallarna har konstaterats vara bristfälliga vilket bland annat berott på brister i indata och 
handläggningsrutiner. En annan konstaterad brist som lett till prövningen är att återkrav från och med stödår 
2015 ännu inte hade kunnat hanteras. 

Länsstyrelsen har under 2021 lagt resurser på att förbättra kvaliteten på avdragsmallarna. Detta arbete har 
skett i samarbete med Jordbruksverket. Under senare delen av 2020 öppnade Jordbruksverket funktionalitet i 
IT-systemet för att göra återkrav på tidigare felaktiga utbetalningar. Länsstyrelsen har lagt stora resurser på 
att klara målet om att 100 procent av uppkomna återkrav för stödåren 2015–2019 ska vara beslutade senast 
den 5 september 2021 vilket var en förutsättning för att klara prövningen av Jordbruksverkets godkännande 
som utbetalande organ. Länsstyrelsen har under 2021 beslutat om återkrav för 639 ärenden och antalet 
nedsatta ärenden är 217. Måluppfyllelsen för andelen hanterade återkrav för länsstyrelsen är 81,1 procent.  

Genom ett gott samarbete mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna har prövningen lyfts. Den 23 
september 2021 avslutades prövningen för återkraven och den 25 november 2021 avslutades prövningen för 
avdragsmallarna. 

Inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar inkom 98 ansökningar om särskild skötsel under 
2021 varav 50 ansökningar besöktes i fält medan övriga kunde fastställas utan fältbesök. Syftet med 
åtagandeplanerna är att få en skötsel av marken som främjar de natur- och kulturvärden som finns samt att 
bidra till att miljömålen uppfylls. De miljömål som främst berörs är Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt 
växt- och djurliv.  

Under 2021 söktes 14 åtaganden för skötsel av våtmarker och dammar, av dessa besöktes två i fält för att 
åtagandet skulle kunna fastställas. Arbetet är inte i fas trots att åtagandeplaner från tidigare år har hanterats 
under året. Syftet med ersättningen är att gynna biologisk mångfald och minska växtnäringsläckage. Genom 
att ha ett åtagande där skötseln regleras bidrar ersättningen till en kontinuerlig skötsel och även till att uppnå 
flera miljömål. Det miljömål som främst gynnas är Myllrande våtmarker, men flera andra miljömål, 
exempelvis Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag, gynnas av skötsel av våtmarker.  

Ersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar har inte varit möjlig att söka under 2021 eftersom 
det är en övergångsperiod mellan programperioderna i landsbygdsprogrammet. Två slutbesiktningar av 
utförda restaureringar genomfördes under 2021.  

Effektivisering och förenkling 
I början av året hade länsstyrelsen fortfarande handläggning kvar att utföra gällande ansökningar om miljö-
ersättningar från tidigare år. Planen var initialt att jobba fokuserat med det men en omprioritering fick göras i 
början av året för att istället hantera uppkomna återkrav för innevarande programperiod. Ett länsstyrelse-
gemensamt projekt startades för att klara det nationella betinget vilket ledde till förenklingar i länsstyrelsens 
sätt att arbeta med handläggningskontrollerna samt i hanteringen av arealavvikelser under 0,1 hektar.  

Länsstyrelsen i Uppsala har under året fått handläggningsresurser från andra länsstyrelser för att klara 
samtliga återkrav vilket resulterade i ett effektivt arbete med återkraven. Länsstyrelsen i Uppsala län och 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har inlett ett samarbete med syfte att lära av varandra och identifiera effektiva 
arbetssätt samt att förstärka stödet i det dagliga arbetet med ovanligare fall. Under årets sista kvartal gick 
fokus tillbaka till att göra klart arbetet med handläggning av slututbetalningar för tidigare års miljö-
ersättningar, samt årets utbetalningar av direktstöd. Tjänster har lånats in från Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
för att jobba mer effektivt med handläggningen av utbetalningar för miljöersättningar för betesmarker och 
slåtterängar. 
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För att förenkla för stödmottagare har kontrollanter deltagit i ett länsövergripande samverkansprojekt Regler 
och villkor, med syfte att hitta förbättringar utifrån livsmedelsproducenternas perspektiv när det kommer till 
kontroller av jordbrukarstöd.  

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

Effektivisering och förenkling 
Länsstyrelsen har under året handlagt både ansökningar om stöd och ansökningar om utbetalningar i 
landsbygdsprogrammet, och ansökningar om stöd i havs- och fiskeriprogrammet. Länsstyrelsens 
handläggare har god kännedom om programmen vilket resulterar i en effektiv handläggning. Länsstyrelsen 
har arbetat mot uppsatta nationella mål och enligt Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och 
havs- och fiskeriprogrammet som Jordbruksverket fastställde i juni 2021.  

Under pandemin har utbetalningar prioriterats vilket medfört att effektiviteten i handläggningen ökat och att 
inneliggande balans för utbetalningar hållits på jämn nivå under året. Handläggarna utför handläggnings-
kontroll av varandras ärenden i syfte att minimera fel och brister i handläggningen. 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.  

Länsstyrelsen 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 landsbygds-
programmet samt havs- och fiskeriprogrammet. Effekten av samarbetet är att dubbelfinansiering av stöd kan 
undvikas. 

Handläggningstider och måluppfyllelse 
Ärendebalansen för ansökan om stöd inom landsbygdsprogrammet har ökat under året. Detta är en effekt av 
att beslut togs av Jordbruksverket om att tillföra budget för övergångsårens 2021–2022. Det resulterade i 
ökat antal ansökningar om stöd. Inom landsbygdsprogrammet har totalt 205 ansökningar om stöd och 
utbetalning kommit in under året och vid utgången av 2020 hade 151 ärenden blivit beslutade. Inom havs- 
och fiskeriprogrammet har tre inkommit under året och tre ärende har också beslutats. 

Ärendebalansen för ansökan om stöd inom landsbygdsprogrammet har ökat under året, vilket är en effekt av 
att ökat antal ansökningar om stöd kommit in till myndigheten under våren. 

Landsbygdsutveckling 
Länsstyrelsen genomförde under 2021 tre digitala möten med länets partnerskap för landsbygdsutveckling. 
Förutom information och delaktighet om programmen, var teman för årets partnerskapsmöten livsmedels-
strategi, vattenfrågor och regional utvecklingsstrategi. Deltagarna representerade en spännvidd av 
organisationer och antalet var ungefär som under tidigare fysiska möten, drygt 30 personer. 

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.  

Under året har länsstyrelsen haft samverkansmöten med tre Leader-områden i länet; Mälardalen, Nedre 
Dalälven och Upplandsbygd. Under 2021 tillkom även Region Uppsala till samverkansmötena, och de har 
också varit sammankallande. Genom samverkan har organisationerna arbetat mer samstämt och förenklat för 
föreningar och företag som vill arbeta för att utveckla landsbygderna i Uppsala län. 



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2021 

85 
 

 

Länsstyrelsen har också samverkat med Region Uppsala inom ämnesområdena kommersiell service, digital 
inkludering och bredband. Länsstyrelsens samverkan med regionen i genomförandet av regionala service-
programmet, och i projekt med Regionbiblioteket inom projektet Betala säkert på nätet. Samverkan har 
resulterat i en samsyn kring service och regional utveckling på länets landsbygder. Länsstyrelsen har deltagit 
aktivt på samverkan i länet kring bredbandsutbyggnaden. 

Länsstyrelsen fortsätter samverkan med Skogsstyrelsen för att genomföra regionala insatser i enlighet med 
det nationella skogsprogrammets mål, och under året har aktiviteter genomförts för att skapa en gemensam 
bild och förståelse för utmaningar och målbilder.  

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. 

Antal rådgivningar inom Greppa Näringen har även under 2021 varit något färre än föregående år eftersom 
många planerade rådgivningar inte blev genomförda på grund av restriktioner i samband med pandemin.  

Länsstyrelsen har under året ansökt om delutbetalningar för flera av de egna projekten. Aktiviteter inom 
kompetensutveckling har även i år påverkats av pandemin, till exempel genom att en del fysiska träffar blivit 
ersatta av digitala möten. Länsstyrelsen har därför förlängt merparten av avtalen ett år med upphandlade 
konsulter eftersom flera aktiviteter inte kunde genomföras under året.  

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 2021–2027. 

Gruppen arbetar i samverkan med Jordbruksverket och Näringsdepartementet. Arbetet har fortlöpt planenligt 
om än med korta planeringshorisonter. En del av arbetet har varit att tillsätta resurser till Jordbruksverkets 
uppdrag, men också att förankra förslag och sammanställa synpunkter knutet till övergångsåren och till 
förberedelsearbetet inför CAP 2023. Arbetsgruppen har informerat om det löpande arbetet, tillhandahållit 
informationsmaterial, samt producerat åtta interna nyhetsbrev som länsstyrelsemedarbetare kan prenumerera 
på. 

Från och med augusti har länsstyrelserna ingått i Jordbruksverkets nya reformorganisation med medarbetare 
i arbetsgrupper, tvärfunktionella stödgrupper samt i en strategisk beredningsgrupp på chefsnivå. Under våren 
och sommaren har länsstyrelserna arbetat med att ta fram en egen ny organisation för sitt gemensamma 
arbete med införandet av den gemensamma jordbrukspolitiken. Genom det arbetet har länsstyrelserna 
gemensamt tillsatt en reformledare från och med slutet av oktober för att hålla ihop länsstyrelsernas arbete, 
samt tillsatt sju medarbetare till de tvärfunktionella stödgrupperna. I och med uppstarten av denna nya 
organisation har den tidigare länsstyrelsegemensamma och sektorsövergripande arbetsgruppen avslutat sitt 
arbete och lagts ned. 

Under hösten har länsstyrelserna resurssatt 25 uppdrag på Jordbruksverket som ska vara aktiva under 2022 
för arbetet med införandet. Under 2021 har länsstyrelserna varit aktiva i 36 uppdrag på Jordbruksverket.  

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 livsmedels-
produktion i länet, Ät Uppsala län, som bidrar till målen kopplade till livsmedel i länets Regionala 
utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi. För att nå målen i livsmedelsstrategin är även riktade insatser 
såsom kompetensutveckling och rådgivning inom miljö- och klimatområdet, samt för ökad lönsamhet inom 
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landsbygdsprogrammet, viktiga redskap som på sikt kan bidra till fler jobb på landsbygden och inom 
livsmedelsproduktionen. 

Länsstyrelsen har valt att redovisa följande indikatorer för att illustrera hur myndigheten har bidragit till 
målen för den nationella livsmedelsstrategin. 

Antal samverkansinsatser 
I genomförandet av Ät Uppsala län bidrar aktörer i länet för att främja en hållbar och konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion. Handlingsplanen pekar ut en gemensam viljeriktning för länet och dess genomförande 
bygger på prioriteringar i ordinarie verksamheter, samarbeten och nya initiativ. I samband med lanseringen 
av Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län år 2021–2024 har en aktualitets-
prövning genomförts och en uppdaterad version av handlingsplanen har tagits fram och beslutats under året. 

Bakom handlingsplanen står LRF Mälardalen, Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala, Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala kommun med 
länsstyrelsen som sammankallande. Styrgruppens organisationer tar gemensamt och individuellt ansvar för 
handlingsplanen och dess genomförande genom att genomföra gemensamma aktiviteter och främjar 
synergier som bidrar till Ät Uppsala län. Styrgruppen sammanträder löpande under året för att planera 
samverkan utifrån behov och handlingsplanens tematiska områden.  

Länsstyrelsen har även deltagit i projekt och uppmuntrat regionala initiativ löpande under året, som till 
exempel genom att moderera Tierps kommuns företagarfrukost med tema lokal mat och medverka i projektet 
Närmat. Närmat är ett projekt på initiativ av Tierps kommun som syftar till att öka utbudet av lokala 
livsmedel inom den offentliga måltiden. I projektet införde Tierps kommun samt kommunerna Heby, 
Östhammar och Knivsta upphandlingsformen dynamiskt inköpssystem (DIS) för livsmedel, vilket ökar 
möjligheterna till lokala inköp av livsmedel.  

Länsstyrelsen har även deltagit som styrgruppsmedlem för projektet Mer lokal mat för dig och mig 
tillsammans med Bondens mat i Uppland och Leader Upplandsbygd som går i linje med handlingsplanen Ät 
Uppsala län.  

Antal beviljade stöd inom fokusområde 3a Lokala marknader, korta livsmedelskedjor och djurvälfärd respektive 
6a Nya jobb och diversifiering 
Två stöd har beviljats under året inom fokusområdet 3a i landsbygdsprogrammet. Inom fokusområdet 6a har 
fyra ansökningar fått beslut om stöd under året. I ett nyhetsbrev i mars 2021 marknadsfördes stöd med 
kvarvarande budget, däribland Investeringsstöd för förädling samt Investeringsstöd för nya jobb på 
landsbygden.  

Antal rådgivnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom fokusområde 6a Nya jobb och diversifiering 
Projektet Från jord till bord har till syfte att bidra till utvecklingen av länets landsbygdsföretagare inom 
livsmedelssektorn, och ska på lång sikt bidra till att konkurrenskraftiga företagare i länet har möjlighet och 
kraft att skapa nya jobb på landsbygden. Länsstyrelsen i Uppsala län har medverkat i projektet Smakrik och 
blomstrande besöksnäring tillsammans med länsstyrelserna i Västmanlands, Örebro, Stockholms och 
Södermanlands län. Projektet bidrar till livsmedelsstrategins mål då många jordbruks- och trädgårdsföretag 
deltar på aktiviteter och rådgivningstillfällen. 

Länsstyrelsen har genomfört två livsmedelskurser under året, en om näringsdeklarationer och en i säker 
livsmedelshantering. 

Länsstyrelsen har även drivit projekt Ullkompetens där kurser och andra aktiviteter med fokus på ull 
arrangerats som indirekt bidrar till livsmedelsstrategins mål.  
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Antal kommunikationsinsatser relaterade till strategins mål 
Länsstyrelsen 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 den egna webbplatsen. Myndigheten har under året givit ut ett 
antal nyhetsbrev, varav fyra informationsbrev till sökande av jordbrukarstöd och elva digitala nyhetsbrev om 
landsbygdsutveckling som nått cirka 2 300 prenumeranter. Nyhetsbreven har kommunicerat information om 
länets landsbygd och de aktiviteter som arrangerats under året. Informationsbrev med information om 
rådgivning och kompetensutvecklingsaktiviteter har även gått ut till alla lantbruks- och trädgårdsföretagare 
som ansökt om jordbrukarstöd. 

På Facebook-sidan Landsbygd Uppsala län har inlägg löpande publicerats. En betydande del av inläggen på 
sidan är marknadsföringen av aktiviteter och kompetensutveckling för jordbruks- och trädgårdsföretag. 
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. 

När det uppdaterade handlingsplanen Ät Uppsala län lanserades kommunicerades detta i flera kanaler, 
däribland pressmeddelande och via sociala medier. 

Antal insatser för lättnader i de administrativa processerna inom området regler och villkor 
Under hösten 2021 genomförde länsstyrelsen handläggningsveckor som syftat de till att minska antalet 
öppna ärenden på myndigheten, vilket bidragit till en minskad ärendebalans och minskade handläggnings-
tider generellt. 

Den länsstyrelsegemensamma kundtjänsten EVI har haft utökade öppettider under ansökningsperioden för 
att svara på frågor från sökande, vilket inneburit att länsstyrelsen har kunnat ge utökad service. 

Länsstyrelsen ingår i det länsövergripande samverkansprojektet Regler och villkor. Projektet syftar till att 
utveckla metoder och koncept som underlättar för det regionala arbetet med regler och villkor, samt att bidra 
till målen i den nationella livsmedelsstrategin. Under 2021 har handläggare som arbetar med livsmedels-
strategin, djurskydds- och livsmedelskontroller, kontroller av jordbrukarstöd samt tillsyn och tillstånd enligt 
miljöbalken deltagit i projektet.  

Antal 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, 
vilket är en webbutbildning från Jordbruksverket, och utbildning i motiverande samtal. Handläggarna arbetar 
sedan aktivt med att integrera kunskapen i arbetet, vilket kommer fortsätta under nästa år.  

Under året har länsstyrelsen arbetat med att integrera och förankra arbetet med Ät Uppsala län vilket bland 
annat har bidragit till att skapa förtroende för och uppmuntra konsumtion och produktion av livsmedel från 
länet. En aktivitet under året som bidragit till att öka intresset för lokal mat är Ät ute – din digitala utflykts-
låda som togs fram av SLU i samverkan med SLU Future Food, SLU Centrum för naturvägledning, 
länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen. 

Inom ett samarbetsprojekt länsstyrelsen driver tillsammans med styrgruppen för Ät Uppsala län har en 
digital Bonden i skolan genomförts av länsstyrelsens samarbetspart LRF Mälardalen. Totalt besökte cirka 
6 600 elever den digitala bondgården under en veckas tid.  
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Antal insatser för att sprida information om ny kunskap och innovation 
Länsstyrelsen anordnar kompetensutveckling och rådgivningar inom många olika områden och inriktningar. 
Fyra kompetensutvecklingsaktiviteter har arrangerats som direkt kopplar till livsmedelsstrategins mål som 
webbträff om vattendrag, webbträff om fleråriga grönsaker odling och dess försäljningspotential och två 
tillfällen om vård och restaurering av jordkällare.   

Under 2021 har handläggare från länsstyrelsen deltagit i nationell kompetensutveckling om hållbart och 
lönsamt jordbruk. Syftet med kompetensutvecklingen var att föra samman specialister från olika sakområden 
för att skapa en gemensam förståelse för lönsamt jordbruk som bidrar till våra miljö- och klimatmål.  

Inom den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län, arrangerar länsstyrelsen aktiviteter för att bidra till en 
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i länet. Exempelvis har länsstyrelsen arrangerat en 
affärsutvecklingskurs för producenter i samarbete med LRF Mälardalen med syfte att sprida information om 
ny kunskap till deltagarna. 

Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas 
Länsstyrelsen har under 2021 fått in 92 underrättelser från Skatteverket om dödsbos innehav av lantbruks-
fastigheter. Under året har 36 av dessa ärenden kunnat avslutas. Länsstyrelsen har skickat ut information om 
gällande regler till de dödsbon som inte avvecklat sitt fastighetsinnehav inom 18 månader. 

Vid tre tillfällen under året har länsstyrelsen stämt av mot fastighetsregistret vilka dödsbon som blivit 
avvecklade, samt att lista över dödsbon som äger lantbruksfastighet är beställd från lantmäteriet och 
kontrollerad mot våra listor. 

Länsstyrelsen förelägger de dödsbon som inte avvecklat fastighetsinnehavet inom fyra år efter utgången av 
det kalenderår då dödsfallet inträffade. Länsstyrelsen har beslutat om två förelägganden 2021. 

Fiske, fisketillsyn och ersättning för skada på fisk och fiskeredskap 
Länsstyrelsen har under året beslutat 96 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 
1 389 012 kronor i fiskevårdsbidrag från Havs- och vattenmiljöanslaget 1:11. 

Myndigheten blev under året tilldelade 390 000 kronor i bidrag (anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador 
m.m. ap. 3) för skador orsakade av säl. Länsstyrelsen rekvirerade hela beloppet och samtliga medel har 
betalats ut. Medlen fördelades på tio registrerade yrkesfiskare på kusten och storleken på ersättningen 
varierade mellan cirka 7 700 och 93 000 kronor och baserades på värdet av yrkesfiskarnas bruttoinfiskning. 

Länsstyrelsen har fortsatt varit drivande för att genomföra fiskfrämjande åtgärder i vattendrag, sjöar och 
längs kusten. I samarbete med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har länsstyrelsen tagit 
initiativ till och påbörjat två större fiskmärkningsprojekt i Mälaren. Det ena gäller den rödlistade aspen och 
syftet är att täcka flera av de kunskapsluckor som finns beskrivna i det aktuella åtgärdsprogrammet. Det 
andra projektet gäller den ekonomiskt mycket viktiga gösen och syftet är att kunna ge svar på specifika 
frågor som uppstått inom ramen för arbetet med att ta fram en fiskförvaltningsplan för Mälaren.  

Länsstyrelsen arbetar även med att utveckla en ekosystembaserad och adaptiv förvaltning av kustfisk-
bestånden genom bland annat ökade kunskapsunderlag, fiskereglering och områdesskydd. Under året har 
länsstyrelsen levererat underlag för fyra förankrade förslag till marina fiskefredningsområden i Östhammars 
kommun, vilka också har verkställts av Havs- och vattenmyndigheten. Projektet leds av Länsstyrelsen i 
Stockholms län och är finansierat av Havs- och vattenmyndigheten genom särskilda åtgärdsmedel. 
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Via Havs- och vattenmiljöanslaget har länsstyrelsen också finansierat ett pågående projekt vid namn Många 
bäckar små. Projektet initierades 2018 då en kartering av kustmynnande vattendrag genomfördes, under 
2019 togs åtgärdsförslag fram och flera av åtgärdsförslagen genomfördes under 2021. Det primära målet 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 
en framförhållning finns för att förvalta resursen när havsvandrande fiskar återkommer till älven med bäring 
på den nationella prövningsplanen för vatten. 

Resultatbedömning 
Jordbrukarstöd 
Gott/Utvecklingsbehov: Länsstyrelsens måluppfyllnad kring arbetet med återkraven är gott, med tanke på 
att länsstyrelsen klarade målet på den korta tidsperiod som det handlade om. För övriga utbetalningsärenden 
finns ett fortsatt utvecklingsbehov, men resultatet är återigen gott med avseende på förutsättningarna, detta i 
avseende i hur länsstyrelsen presterade mot det nationella SUSS-målet för delutbetalningar. För direktstöd-
utbetalningar för 2021 är resultatet gott. 

Länsstyrelsens arbete med miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar, våtmarker och dammar, samt 
restaurering av betesmarker och slåtterängar har utvecklingsbehov, då icke hanterade ärenden finns från 
tidigare år.  

Landsbygdsstöd och fiskestöd 
Gott: Inom landsbygdsprogrammet har utfallet för handläggning av ansökan om utbetalningar och ansökan 
om stöd förbättrats. Ärendebalanserna för ansökan om stöd har ökat i och med tillskott i budget för 
övergångsåren, medan ärendebalanserna för ansökan om utbetalning har varit på en jämn nivå. Resultatet får 
anses vara bra. Den sammanfattade bedömning när det gäller området fiskestöd är att samtliga verksamhets-
mål är uppfyllda och resultatet får anses vara bra. 

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 bistår i Sveriges förberedelsearbete för den nya gemensamma jordbrukspolitiken 
2021–2027 och resultatet på området bedöms vara gott. 

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. 

Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas  
Gott: Länsstyrelsen har goda rutiner för hantering av ärenden gällande dödsbos innehav av lantbruks-
fastigheter och bedömningen är att resultatet på området är gott. 



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2021 

90 
 

 

Fiske, fisketillsyn och ersättning för skada på fisk och fiskeredskap 
Gott: Länsstyrelsen har genom sitt arbete under året skapat bättre förutsättningar för livskraftiga fiskbestånd. 
Detta gynnar både 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. 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. 
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Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m. 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3 § p12 Folkhälsa Länsstyrelseinstruktion 

3 § p13 Jämställdhet Länsstyrelseinstruktion 

3 § p14 Integration Länsstyrelseinstruktion 

1A12 Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering Regleringsbrev 

1C5 Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck m.m. Regleringsbrev 

3B22 Anvisningsmodell för ensamkommande barn och anvisning av nyanlända Regleringsbrev 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Uppgifter och uppdrag inom verksamhetsområdet omfattar områdena folkhälsa, jämställdhet, mänskliga 
rättigheter och integration. Nedanstående punkter sammanfattar uppgifterna och uppdragen: 

• Övergripande inom de ovan nämnda områdena stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, 
regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. 

• Samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
(ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak. 

• Samarbete och samverkan med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla 
föräldraskapsstöd. 

• Samordning och stöd inom jämställdhetsområdet genom att kartlägga och följa utvecklingen av 
jämställdhet i länet, skapa kunskapsunderlag (som till exempel könsuppdelad statistik) samt stödja 
kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete. 

• Ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får 
genomslag i länen. 

• Samverkan och samordning om mänskliga rättigheter inklusive stöd till andra aktörer som arbetar 
med mänskliga rättigheter inom områdena barnets rättigheter och barnkonventionen, funktions-
hinder, nationella minoriteter och minoritetsspråk samt rasism i arbetslivet.  

• Samordning och samverkan när det gäller att driva och delta i planering, organisering, genomförande 
och uppföljning av integrationsinsatser, vilket omfattar insatser för ensamkommande barn, 
mottagande och etablering av nyanlända, samhällsorientering för nyanlända, tidiga insatser för 
asylsökande, bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända samt bidrag 
för flyktingguider och familjekontakter. 

• Bevilja statsbidrag till kommuner för personligt ombud. 
• Ansvar för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. 

Nedanstående punkter sammanfattar målen inom verksamhetsområdet: 
• Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
• Målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) är ett samhälle fritt från 

narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat 
tobaksbruk. Den nationella ANDT-strategin är vägledande i detta arbete.  

• Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Det finns också sex jämställdhetspolitiska delmål. 

• Målet för politiken för mänskliga rättigheter är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella 
åtaganden om mänskliga rättigheter. 
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• Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet 
ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

• Målet för politik mot diskriminering är ett samhälle fritt från diskriminering. 
• Det övergripande målet för integrationspolitiken är lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund.  
• Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet 

spelande. 
• Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet och 

verksamheten omfattar även brottsförebyggande arbete. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av de globala målen i Agenda 2030. När länsstyrelsen bidrar till 
att nationella mål får genomslag i länet bidrar vi också till genomförandet av Agenda 2030. 

Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Inom området social hållbarhet verkar länsstyrelsen övergripande för samverkan och samordning genom Råd 
för social hållbarhet i Uppsala län. I rådet ingår förutom länsstyrelsen även Region Uppsala, länets 
kommuner samt nio statliga myndigheter. Rådet har enats om två särskilt prioriterade områden: att motverka 
mäns våld mot kvinnor samt att stärka hälsa, trygghet och goda livsvillkor för socioekonomiskt utsatta 
områden och grupper. Arbetet ska även samordnas med framtagna prioriteringar och mål i länets regionala 
utvecklingsstrategi och Agenda 2030. 

Verksamhetens resultat 
Nyckeltal 

Nyckeltal: Folkhälsa, Jämställdhet, integration m.m. (70, 80–85) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt  11,2 10,3 10,2 

Antal årsarbetskrafter kvinnor  8,2 7,2 8,2 

Antal årsarbetskrafter män 3,1 3,0 2,0 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  162  178  177 

Antal beslutade ärenden  131  171  167 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år  7  8  6 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 12 233 11 958 14 373 

Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  4 629 4 697 3 828 

Verksamhetskostnaderna var ovanligt låga under 2020 beroende på att fysiska sammankomster inte kunde 
genomföras som planerat på grund av pandemin. Detta har medfört lägre kostnader för lokaler, förplägnad, 
föredragshållare och utbildare. Verksamhetskostnaderna 2021 är fortfarande lägre än normalåret 2019. 

Resultatindikatorer 
Länsstyrelserna har valt att inte ha några resultatindikatorer för verksamhetsområdet i årsredovisningen 
2021. 

Prestationer och effekter 
Folkhälsa 
Insatser inom området folkhälsa har i huvudsak bedrivits genom myndighetens uppdrag för ANDTS, den 
brottsförebyggande samordningen, föräldraskapsstöd samt prevention för att förebygga mäns våld mot 
kvinnor. Dessa redovisas i särskild ordning till Folkhälsomyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Social-
departementet och Arbetsmarknadsdepartementet. 
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Folkhälsoperspektivet har under året stärkts och integrerats tydligare genom ett påbörjat utvecklingsarbete 
för samordnad prevention. Länsstyrelsen har tagit fasta på behovet av tidiga insatser, ett ökat preventivt 
arbete och en ökad samordning mellan sakområden. Det är behov som framgår av såväl forskning som 
nationella mål och strategier för social hållbarhet. Det har också bekräftats av deltagarna i länsstyrelsens 
olika samverkansforum, såväl i dialogdelarna som i de löpande uppföljningarna.  

Det står klart att många samhällsutmaningar inom länsstyrelsernas uppdrag som våld, brott, missbruk, ohälsa 
och utanförskap till stor del har samma bakomliggande orsaker. Den förbättrade samordningen av preventiva 
insatser resulterar i att de olika sakfrågorna stärks och får ett bredare sammanhang vilket länsstyrelsen har 
lyft i sitt processtöd samt vid olika nätverksmöten och andra forum för kunskapshöjning och erfarenhets-
utbyten. 

Stärkt föräldraskap är ett exempel på en skyddande faktor och en fråga som ingår i flera olika uppdrag. I 
detta har länsstyrelsen samverkat brett, bland annat genom att flera funktioner tillsammans har genomfört 
utbildningsinsatser och dialogforum. Den förbättrade samordningen har bland annat lett till minskat dubbel-
arbete i uppdragen, till en tydligare lägesbild av behov och förutsättningar samt till att länsstyrelsen har fått 
fram goda exempel i länet.  

Länsstyrelsen har stärkt kapaciteten att tidigt i planprocessen lyfta in brottsförebyggande och trygghets-
främjande perspektiv och kunskap. Detta har gjorts genom intern utbildning med målet att i högre grad 
stödja kommunerna i dessa frågor vid exempelvis remisser. Utbildningen bedöms ha ökat myndighetens 
interna kompetens och förbättrat förutsättningarna för samverkan i samhällsplaneringen. I syfte att skapa 
förutsättningar och ökad vägledning för byggnation av tryggare bostadsområden har länsstyrelsen även 
erbjudit länets kommuner en serie kunskapshöjande insatser. 

Tillsammans med Region Uppsala och Sveriges kommuner och regioner har länsstyrelsen genomfört en 
utbildningsinsats i statistik och lägesbilder inom social hållbarhet för kommuner, myndigheter och andra 
aktörer. Insatsen genomfördes som en del av Råd för social hållbarhets prioritering inom Hälsa trygghet och 
goda livsvillkor för socioekonomiskt utsatta områden och grupper. Utbildningen utgick från kommunernas 
behov och från Sveriges kommuner och regioners verktygslåda för användning av folkhälsostatistik. Dagen 
resulterade i att deltagarna fick en ökad kunskap om var de kan inhämta och använda statistik i förbättrings-
arbetet. 

Jämställdhet 
Länsstyrelsen har under året arbetat med implementering av länsstrategier för jämställdhetsintegrering 
S2016/07873/JÄM samt regleringsbrevsuppdrag 3C7. Detta arbete redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet. Länsstyrelsen har i enlighet med regleringsbrevsuppdraget valt att förlänga 
den externa länsstrategin Jämställt Uppsala län till och med år 2022. I oktober förankrades strategin i Råd 
för social hållbarhet. Länsstyrelsens arbete med att genomföra den externa länsstrategin har målet att bidra 
till att påskynda arbetet för jämställdhet och samtidigt ta hänsyn till regionala förutsättningar och behov. En 
väsentlig del av länsstyrelsens arbete inom jämställdhetsområdet har även utgjorts av regleringsbrevs-
uppdraget att motverka mäns våld mot kvinnor, S2017/07420/JÄM och A2019/01278/JÄM samt ändrings-
beslut A2021/01574, vilka redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet samt till 
samordnande länsstyrelse.  

Under året har ett stort fokus legat på informationsspridning och kunskapshöjande insatser samt att fortsätta 
arbeta våldförebyggande i skolan med fokus på skadliga och begränsande normer för maskulinitet. 
Länsstyrelsen har även fokuserat på att stärka samverkan i ett resursteam mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. Resursteamet leds av länsstyrelsen tillsammans med Uppsala kommun. Arbetet har bidragit till att 
tydliggöra ansvar och roller för att tidigare upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck samt för att erbjuda 
bättre stöd och skydd till målgruppen. I resursteamet ingår representanter från länets kommuner, hälso-
/sjukvård och statliga myndigheter. 
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Integration 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete inom området integration utgjorts av regleringsbrevs-
uppdragen 3B21–3B29, vilka redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet. Här beskrivs 
kortfattat arbetet gällande anvisning av ensamkommande barn och unga, i enlighet med regleringsbrevets 
uppdrag 3B22. 

Länsstyrelsen har en väl utarbetad process för fördelning och beslut om anvisning för ensamkommande barn 
och unga. Länsstyrelsen utgår från Migrationsverkets fördelningsmodell och skickar ut förslag om fördelning 
till kommunerna för eventuella synpunkter. Därefter lämnas utrymme för dialog på regionala nätverksträffar. 
Länsstyrelsen informerar även om att det finns möjlighet till omfördelning utifrån förslaget. Migrations-
verkets beräkningsmodell omfattar samtliga variabler som länsstyrelsen ska beakta enligt förordning. 
Mottagandet av ensamkommande barn och unga är fortsatt lågt i Uppsala län och ingen kommun har anmält 
önskemål om omfördelning för år 2021. 

Mänskliga rättigheter 
Länsstyrelsen har genom aktivt deltagande i MR-dagarnas arrangörsgrupp medverkat till planering, 
genomförande och uppföljning av MR-dagarna i Uppsala på temat Mänskliga rättigheter – en fråga om var 
du bor? Genomförandet av MR-dagarna och tillhörande aktiviteter har gett ökat genomslag för det regionala 
och lokala perspektivet på mänskliga rättigheter. Det har också lett till ökad samverkan mellan berörda 
aktörer inom området. Myndigheten har vidare bidragit till ökad kunskap om specifika rättighetsutmaningar 
med bäring på rätten till bostad och icke-diskriminering, vilket i förlängningen även torde bidra till Sveriges 
internationella åtaganden i frågan. 

Länsstyrelsen har även medverkat i att stärka arbetet med olika rättighetsområden eller horisontella 
perspektiv i länet, bland annat genom att belysa metoder för att undvika perspektivträngsel och främja 
perspektivumgänge. Länsstyrelsen har därtill ökat kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan 
implementeras lokalt och regionalt, bland annat genom att sprida information om EU:s byrå för 
grundläggande rättigheters arbete med ett ramverk för MR-städer. Likaså genom att sprida information om 
EU-kommissionens nya program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden, CERV.  

Barnets rättigheter 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete med att samordna, utveckla och stödja tillämpningen 
av barnets rättigheter utgjorts av regleringsbrevsuppdraget 3B17, vilket redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet. Länsstyrelsen har dessutom genomfört en kunskapshöjande insats för 
kommunernas flyktinghandläggare i syfte att ge grundläggande kunskaper i barnperspektivet och barn-
konventionen. Utvärderingen visade att deltagarna upplever att de kan tillämpa barnkonventionen i praktiken 
på ett bättre sätt och att de har fått verktyg för att fortsätta utvecklingsarbetet lokalt. Barnrättsperspektivet 
lyftes särskilt fram på 2021 års upplaga av den årliga krisberedskaps- och totalförsvarskonferensen i Uppsala 
län. 

Rasism i arbetslivet 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete mot rasism på arbetsmarknaden utgjorts av regerings-
uppdrag A2020/01514/MRB som redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet via 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Som ett led i arbetet med att öka kunskapen har länsstyrelsen genomfört en 
utbildning om rasism i arbetslivet för kommuner, Region Uppsala och civilsamhällesaktörer i Uppsala län. 
Insatsen kan antas ha bidragit till en ökad förståelse och medvetenhet om rasismens konsekvenser i 
arbetslivet. 

Demokrati 
Länsstyrelsen har under året på olika sätt arbetat för att stärka demokratin i länet och säkerställa att den står 
sig stark även i framtiden. I maj undertecknades Deklaration för en stark demokrati som är framtagen av 
Kommittén Demokratin 100 år. Genom länsstyrelsens samordning undertecknades deklarationen även av 
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Barnombudet i Uppsala län, Uppsala universitet samt tre av länets kommuner vid samma tillfälle. Vidare har 
länsstyrelsen bidragit till kunskapshöjning genom kommunikationsinsatser, externa seminarier och interna 
utbildningar. Ett exempel är länsstyrelsens seminarium Timme för demokrati, då rösträtt, politiskt inflytande 
och utanförskap i demokratin uppmärksammades utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 
Seminariet genomfördes i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation 
(Delmos). Länsstyrelsen har även genomfört insatser för en stärkt demokrati inom ramen för det 
funktionshinderspolitiska uppdraget. Det fördjupade arbetet har resulterat i att fler i länet har kännedom om 
vikten av demokrati, demokratins förutsättningar och utmaningar och ojämlikt deltagande för vissa grupper. 
Arbetet bedöms ha bidragit till en fördjupad samverkan i länet och gjort länsstyrelsen till en relevant aktör i 
det regionala arbetet för att stärka demokratin. 

Civilsamhället och rättighetsinnehavarnas perspektiv 
För att stärka rättighetsinnehavares ställning och perspektiv i myndighetens beslutsprocesser, styrdokument 
och arbete har länsstyrelsen tillsammans med Region Uppsala skapat ett regionalt nätverk för civilsamhälles-
aktörer. Nätverket har hittills sammankallats vid ett tillfälle och då med brottsoffer och brottsutsatthet som 
tema. Av utvärderingen framgår att nätverket har varit efterfrågat och att insatsen har mottagits väl. 
Rättighetsinnehavarnas perspektiv har även utgjort en central del i implementeringen av ett rättighetsbaserat 
arbetssätt inom flera av myndighetens verksamhetsområden som berör civilsamhällets aktörer, exempelvis 
nationella minoriteter och funktionshinder. 

Nationella minoriteter 
Länsstyrelsens arbete inom nationella minoriteter utgörs av regleringsbrevsuppdrag 3B 18 som redovisas i 
särskild ordning till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Länsstyrelsen har under året stärkt de 
nationella minoriteternas rätt till inflytande genom att under hösten anordna ett strukturerat samråd. 
Samrådet behandlade bland annat länsstyrelsens regionala nationella minoritetsuppdrag, projektet The Rise 
of Systematic Biology (se under rubriken Kulturmiljö i denna årsredovisning) samt Region Uppsala och 
Länsstyrelsen Uppsala läns gemensamma civilsamhällesnätverk. Samrådet vände sig till samtliga nationella 
minoriteter i Uppsala län. Vid samrådet deltog såväl föreningsrepresentanter som individer som inte är 
organiserade genom en förening. Under året har länsstyrelsen också bidragit till att öka kunskapen om 
diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Detta genom att, tillsammans med Uppsala kommun, 
Boverket och Länsstyrelsen i Stockholms län, anordna ett seminarium om det aktuella temat under MR-
dagarna i Uppsala. Länsstyrelsen har även bidragit till att stärka tillämpningen av lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk i länet genom att finansiera och samordna ett regionalt nätverk för 
nationella minoritetssamordnare i kommun samt region. Sammanfattningsvis har Länsstyrelsen i Uppsala län 
under året väsentligt stärkt sitt arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter och agerat 
katalysator för fortsatt utveckling i länet. På sikt torde detta bidra till att stärka efterlevnaden av de nationella 
minoriteternas rättigheter, i enlighet med tillämpliga konventioner inklusive Europarådets ramkonvention till 
skydd för de nationella minoriteterna. 

Funktionshinderspolitiken 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete med funktionshinderspolitiken utgjorts av 
regleringsbrevsuppdrag 3B16 som redovisas i särskild ordning till Socialdepartementet. Länsstyrelsen har 
under året prioriterat kompetenshöjande arbete inom delaktighet samt ledning och styrning. Länsstyrelsen 
har också bidragit till den länsstyrelsegemensamma konferensen Nationell samling. Internt har länsstyrelsen 
fokuserat på insatser kopplade till bostadsförsörjning (se under rubriken Hållbar samhällsplanering och 
boende i denna årsredovisning) och tillgänglighet, exempelvis tillgänglig natur (redovisas i särskild ordning 
till Naturvårdsverket). Sammantaget torde insatserna långsiktigt kunna bidra till ökad 
konventionsefterlevnad, särskilt vad gäller artikel 4 (allmänna åtaganden), artikel 9 (tillgänglighet), artikel 
11 (risksituationer och humanitära nödlägen), artikel 28 (tillfredsställande levnadsstandard och social 
trygghet) och artikel 29 (deltagande i det politiska och offentliga livet) i FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
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Personligt ombud 
Länsstyrelsens uppdrag om personligt ombud redovisas i särskild ordning till Socialstyrelsen. 
Sammanfattningsvis har länsstyrelsen fördelat statsbidrag till fem verksamheter med personligt ombud i sex 
av länets åtta kommuner. Länsstyrelsen har också bistått Socialstyrelsen i uppgiften att följa upp, stödja och 
utveckla verksamheten med personligt ombud genom att anordna två regionala samverkansmöten. Vid de 
regionala samverkansmötena har kommunernas verksamhetsansvariga deltagit. Insatserna kan antas ha 
bidragit till ökad förbättrad regional efterlevnad av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, för personer med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning. 

Resultatbedömning 

Gott: Genom etablerade stödstrukturer för det regionala arbetet har länsstyrelsen bidragit till att folkhälsa, 
jämställdhet, integration och mänskliga rättigheter har fått ett ökat genomslag i Uppsala län. Länsstyrelsen 
bedömer att de insatser som har genomförts inom nämnda uppdrag och genom det nya stärkta arbetet med en 
samordnad prevention har ger ett gott resultat. Detta är viktiga delar för att uppnå den nationella politikens 
målambitioner för folkhälsa. Folkhälsoperspektivet genomsyrar arbetet genom framskrivna mål och lyfts 
fram i länets olika samverkansforum. 

Länsstyrelsen har på övergripande nivå bidragit till att mänskliga rättigheter har fått ett ökat genomslag i 
länet med gott resultat. Myndigheten har också bidragit till att öka förståelsen för sambanden mellan olika 
rättighetsområden och därigenom ökat möjligheten att hantera perspektivträngsel. Genom de redovisade 
insatserna torde länsstyrelsen långsiktigt dessutom ha bidragit till ökad konventionsefterlevnad med fokus på 
rätten till bostad samt rätten till delaktighet och inflytande. Ökad konventionsefterlevnad torde också kunna 
aktualiseras inom angränsande uppdrag som exempelvis demokrati/delaktighet, arbete mot rasism och 
barnets rättigheter. Länsstyrelsen bedömer dock att det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i 
ledning och styrning fortsatt är begränsat till ett fåtal offentliga aktörer och verksamhetsområden. Arbetet 
med att stödja offentliga aktörer att integrera mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbete bör därför 
utvecklas vidare. Länsstyrelsen bedömer att det kunskapshöjande och strategiska barnrättsarbetet har gett 
goda resultat under året. Förståelsen för hur barnkonventionen ska tillämpas i praktiken har ökat inom 
myndigheten och det systematiska arbetet har förbättrats under året. Länsstyrelsen har vidare bidragit till att 
kunskapen om demokrati och medvetenheten om rasism i arbetslivet har ökat genom kunskapshöjande 
insatser, såväl internt som externt. Länsstyrelsen bedömer att resultatet är gott och att insatserna 
sammantaget har gett frågorna större genomslag i länet. 

Ett fortsatt stärkt och utvecklat samarbete mellan länets aktörer, liksom fortsatt fokus på hållbara och 
systematiska arbetssätt är av stor vikt. I länets Råd för social hållbarhet möts statliga aktörer, kommuner och 
regionorganisation i samverkan på flera nivåer vilket har varit en framgångsfaktor. Framskrivna 
prioriteringar, liksom jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv för ökad hälsa, trygghet och goda livsvillkor 
har varit centrala delar i rådets arbete. Resultatet bedöms som utmärkt och det goda samarbetsklimatet bidrar 
till en positiv utveckling för ett socialt hållbart Uppsala län.  
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Övrig redovisning 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3E1 Systematisk användning och analys av data och statistik Regleringsbrev 

2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

3 kap. 2 § förordning om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

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. 

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med systematisk 
användning och analys av data och statistik 
Syftet med uppdraget under 2021 har varit att utöka antalet medverkande länsstyrelser och etablera en mer 
systematisk användning och analys av data och statistik som kan användas i verksamhetsutveckling och 
uppföljning, för att bidra till högre effektivitet i myndigheterna. 

Genom att skapa förutsättningar för en gemensam förståelse av läget ökar förmågan att fatta mer 
välgrundade beslut och vidta samordnade åtgärder för att på ett effektivt sätt bedöma verksamhetens riktning 
framåt. Under året har utvecklingsarbetet fokuserat på att anpassa datalager och applikationer för 
visualisering av lägesbilder och verksamhetsstatistik kopplat till indikatorer och nyckeltal för deltagande län. 
Därutöver var målet också en anpassning av infrastrukturen som uppfyller kraven för IT-standarder och 
dataskydd för alla länsstyrelser. 

Bedömningen är att de mål som satts upp för 2021 är uppfyllda och grunden för ett mottagande av ytterligare 
länsstyrelsers data är etablerad. Förutsättningar för synergier med andra centrala utvecklingsuppdrag där 
användning och analys av data och statistik är central för uppdragen har skapats. Därtill har förmågan till 
jämförbarhet mellan länens geografiska lägesbilder och indikatorer ökat.  

Måluppfyllelse: Gott 

Information av väsentlig betydelse 
Länsstyrelsernas gemensamma arbete med covid-19 
2020 etablerade länsstyrelserna, efter beslut från landshövdingarna, gemensamt ett samordningskansli med 
syfte att möjliggöra länsövergripande samordning och en effektiv samverkan med myndigheter på nationell 
nivå under hanteringen av pandemin.  

Den gemensamma hanteringen genom samordningskansliet har resulterat i en effektiv fördelning och 
samordning av information och uppdrag mellan de 21 länsstyrelserna och mellan den regionala nivån och 
andra centrala aktörer i pandemihanteringen.  

Regeringens uppdrag till länsstyrelserna under pandemin har bland annat omfattat att: 
• Löpande upprätta samlade lägesbilder med anledning av covid-19 
• Bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat 

sjukvårdsmaterial 
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• Bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19  
• Bistå regionerna i genomförandet av vaccinationen mot covid-19 inom sina respektive geografiska 

områden  
• Följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska 

smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 
• Samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna till allmänheten med anledning av 

coronapandemin  
• Ge stöd och råd till kommunerna gällande tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen  
• Ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen 

covid-19  
• Utöva tillsyn enligt tillfällig pandemilag covid-19 
• Redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott 

av covid-19 
• Bistå regionerna i arbetet med att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19 

Länsstyrelserna initierade under våren 2020 en följeforskning för att belysa och tillvarata erfarenheterna från 
länsstyrelsernas gemensamma hantering av pandemin och Lunds universitet har under hösten lämnat sin 
slutrapport (Lund: LTH, Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, 2021-09-16, diarienummer: 
F 2021/1603). Bedömningen är att resultatet är gott och studien visar att länsstyrelserna har spelat en 
betydande roll för hur samhället har lyckats i hanteringen av pandemin. 

Länsstyrelsernas arbete med tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen  
Från den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och 
myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna är 
utsedda till tillsynsmyndigheter och har i uppdrag att kontrollera att lagen och tillhörande föreskrifter följs. 
Tillsyn bedrivs genom information, rådgivning och tillsynsbesök. Verksamheter som omfattats av 
länsstyrelsernas tillsyn är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- och 
kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och platser för privata sammankomster. Tillsynen bedrivs 
där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. I första hand strävar länsstyrelserna efter att 
verksamheter ska rätta till eventuella brister frivilligt men om de inte genomför de åtgärder som krävs kan 
länsstyrelserna fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna 
länsstyrelsernas tillsynsarbete. Varje länsstyrelse rapporterar regelbundet hur tillsynsarbetet fortskrider i 
länet och utifrån länens återkoppling tar Länsstyrelsen i Dalarnas län fram en gemensam nationell rapport 
som lämnas till Regeringskansliet.  

Sedan lagens ikraftträdande den 10 januari 2021 har tillhörande föreskrifter förändrats utifrån aktuellt 
smittläge, ofta och med kort varsel. På grund av den snabbt föränderliga lagstiftningen har länsstyrelsernas 
inriktning varit att först möta verksamhetsutövarnas informationsbehov och bistå med rådgivning och sedan 
vid behov följa upp med övriga tillsynsåtgärder så som platstillsyn. Den 29 september 2021 upphävdes 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter vilket innebar att länsstyrelserna sattes i beredskapsläge med bibehållen 
kapacitet för att återigen bedriva tillsyn om smittläget försämrades och föreskrifter meddelades. Den 1 
december 2021 återinfördes föreskrifter vilket innebar att länsstyrelserna åter började bedriva tillsynsarbete i 
större skala.  

Av länsstyrelsernas regelbundna redovisning till Regeringskansliet har det framgått hur länsstyrelserna 
anpassat tillsynsarbetet efter smittspridningens utveckling och de områden där länsstyrelserna identifierat 
störst brist på efterlevnad. Länsstyrelserna har även redogjort för vilka eventuella tillämpningsproblem som 
har identifierats i tillsynsarbetet och vid behov lämnat förslag på hur de identifierade problemen skulle kunna 
lösas. Länsstyrelserna har i stor utsträckning informerat verksamhetsutövare om gällande regler och bistått 
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med rådgivning, vilket har gett god effekt för efterlevnaden. Vid påtalade brister har de flesta verksamhets-
utövare valt att åtgärda bristerna redan vid tillsynsbesöket och i övriga fall har länsstyrelserna kunnat kräva 
att smittskyddsåtgärder vidtas genom föreläggande. 
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Sammanställning av väsentliga uppgifter 
Sammanställningarna är gjorda enligt 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag. Belopp angivna i tusental kronor (tkr). 
Sammanställning väsentliga uppgifter 2021 2020 2019 2018 2017 

Låneram i Riksgälden  
Beviljad 7 000 8 000 8 500 8 500 8 300 

Utnyttjad 3 448 2 051 3 695 5 660 7 377 

Räntekontokredit i Riksgälden 
Beviljad 6 000 6 000 5 500 5 500 5 500 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Räntekonto 
Ränteintäkter 0 0 13 34 42 

Räntekostnader 0 -1 -83 -158 -119 

Avgiftsintäkter som disponeras 
Budget 3) 4 419 5 062 2 520 725 330 

Utfall mot budget 4 110 4 807 5 197 5 230 2 395 

Utfall enligt resultaträkning 14 675 8 828 9 937 10 505 7 278 

Avgiftsintäkter som inte disponeras 
Budget 3) 7 080 6 580 6 260 4 615 4 050 

Utfall 7 031 7 032 6 393 5 182 6 430 

Anslagskredit 
Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 01 05 001 000 Länsstyrelserna m.m. 
Beviljad 3 648 3 263 3 264 3 226 3 983 

Utnyttjad 0 0 0 0   

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 
Beviljad 5 10 58 58 58 

Utnyttjad 0 0 0 0   

Anslagssparande 
Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 01 05 001 000 Länsstyrelserna m.m. 

Summa anslagssparande 237 273 3 192 3 225 2 892 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 
Summa anslagssparande 0 0 0 89 9 

Bemyndiganden 
Tilldelat 0 400 1 000 1 000 500 

Åtaganden 0 0 202 0 0 

Personal 
Antal årsarbetskrafter 2) 213 201 185 180 165 

Medeltal anställda 1) 236 221 208 205 189 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 051 1 017 1 096 1 108 991 

Kapitalförändring      

Årets kapitalförändring 94 258 -196 -153 -32 

Balanserad kapitalförändring -1 751 -2 010 -1 813 -1 660 -1 628 
1) Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 %. Därutöver 
räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 
2) Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid divideras med en 
länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar. 
3) Budget 2021 för avgifter är hämtat från myndighetens budgetunderlag 2022–2024 då tabell i bilaga till regleringsbrevet saknas 2021. 
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. 
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Avgiftsbelagd verksamhet 
Avgiftsbelagd verksamhet redovisas i enlighet med 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag. Tabellerna i avsnittet 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. 

Belopp angivna i tusental kronor (tkr). 

Avgifter – Offentligrättsliga avgifter 

Avgifter – Uppdragsverksamhet 
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Resurssamordning 0  4 190  4 190  0  4 000  3 614  4 000  3 614  0  -0  0  

Summa avgift 
uppdragsverksamhet 0  4 190  4 190  0  4 000  3 614  4 000  3 614  0  -0  0  

Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall av länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet i jämförelse mot budget. Uppställningen utgår från 
indelningen av avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt punkt 6.1 i länsstyrelsernas regleringsbrev.  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP  

Kommentar till tabeller avgiftsbelagd verksamhet 
Verksamheten Djur och lantbruk har ett ackumulerat underskott. Detta är orsakat av : 1) Vid vissa kontroller 
behövs två kontrollanter av arbetsmiljöskäl, men regelverket tillåter bara debitering motsvarande en 
person  2) När vi hanterar ärenden där djur saknar ägare finns ingen part att debitera. 3) Vissa djurägare har 
svårt att betala sin kontrollavgift vilket genererar kundförluster.  
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Registreringsavgi
ft för jaktområden -40  25  0  25  25  5  25  0  0  5  -10  

Djur och lantbruk 
(avgift för extra 
kontroller m.m.) -1 992  238  259  -21  200  293  233  189  -23  104  -1 908  

Delgivning 14  47  36  10  40  45  40  35  -7  10  34  

Övrig 
offentligrättslig 
verksamhet 9  307  63  244  154  154  154  178  0  -25  228  

Summa 
offentligrättsliga 
avgifter -2 010  617  359  258  419  496  452  402  -30  94  -1 657  
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Året i siffror 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

3 kap. 2 § förordning om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

2 kap. 4 § förordning om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

2.1 ÅR i enhetlig struktur, redovisning av statistik enligt VÄS m.m. Regleringsbrev 

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

Tabell A – Verksamhetskostnader 2019–2021 
Belopp angivna i tusental kronor (tkr). 

Verksamhetsområde År 2021 År 2020 År 2019 

20–21 (exkl. 201) Övrig förvaltning1)  7431 3409  3 795 

201 Allmänna val  146 21 1 165 

25 Trafikföreskrifter 837 679 576 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 9 264 8 755 7 922 

30 Regional tillväxt 313 561 1 284 

34 Infrastrukturplanering  2 138 1 461 1 206 

40 Hållbar samhällsplanering och boende  8 407 8 288 7 683 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 2 839 2 333 2 791 

42 Energi och klimat  3 816 3 501 3 419 

43 Kulturmiljö 11 237 11 200 13 028 

45 Samhällsskydd och beredskap  18 052 19 805 19 414 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 13 850 11 980 11 486 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden 32 257 24 385 20 676 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3 748 3 231 3 165 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 5 302 4 365 5 324 

54 Mineralfyndigheter 8 24 11 

55 Miljöfarlig verksamhet 7 574 6 048 6 194 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd  197 224 385 

57 Förorenade områden, efterbehandling  2 165 2 183 3 020 

58 Restaurering 0 116 0 

60 Lantbruk och landsbygd 24 812 25 565 22 843 

62 Fiske  1 390 1 212 1 995 

70 Folkhälsa 1 724 1 635 2 643 

80 Jämställdhet  2 554 2 965 3 993 

81 Nationella minoriteter 41 16 72 

82 Mänskliga rättigheter 1 326 1 272 1 176 

85 Integration 2 969 2 745 2 897 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 15 705 15 573 15 040 

11 Administration och intern service 42 567 38 931 38 643 
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Verksamhetsområde År 2021 År 2020 År 2019 

99 Resurssamverkan 2) 2 802 3 375 3 518 

20–85 Summa produktion 164 399 147 978 148 162 

10–85 Summa verksamhetskostnad exkl.resurssamverkan 222 670 202 482 201 844 

10–99 Total verksamhetskostnad3) 225 473 205 857 205 363 
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 Unit4 ERP 

Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2019–2021  
Antalet anställda och antalet årsarbetskrafter har ökat mellan åren vilket beror på en utökning av antalet 
uppdrag och en ökad tilldelning av riktade sakanslagsmedel. Förändringar 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. Pandemin har 
fortsatt påverka länsstyrelsens verksamhet. Fler externa fysiska sammankomster och evenemang har kunnat 
genomföras jämfört med 2020, men det är fortfarande stora skillander mot ett mer normalt verksamhetsår.  

Störst är ökningen av verksamhetskostnader inom verksamhetsområdena 20–21 Övrig förvaltning och 51 
skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden. 

Ökningen inom det förstnämnda verksamhetsområdet beror på att länsstyrelsens tillsynsuppdrag med 
anledning av pandemin återfinns under detta område. Antalet årsarbetskrafter har med anledning av 
uppdraget ökat med 5,5.  

Verksamhetskostnaderna för verksamhetsområde 51 (skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av 
skyddade områden), har ökat jämfört med föregående år och anledningen är ökade externa anslag för 
förvaltning av och bildande av naturreservat samt nya uppdrag inom till exempel pollinering och invasiva 
arter. De ökade verksamhetskostnaderna består dels av ökade personalkostnader (antal årsarbetskrafter har 
ökat med 4,9), och dels på att mer vårdmedel har använts till länsstyrelsens naturreservat och att flera 
underhålls- och byggnationsarbeten har genomförts.  
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Tabell B1, B2 – Verksamhetskostnader och 
myndighetsgemensam verksamhet 
Belopp angivna i tusental kronor (tkr). 

Tabell B1 – Verksamhetskostnader 2021 
Verksamhetsområde Kostnad 

exkl. OH 
(tkr) 

Kostnad 
exkl. OH 

(%) 

OH-
kostnad 

(tkr) 

OH-
kostnad 

(%) 

Kostnad 
inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 

(%) 
20–21 (exkl. 201) Övrig förvaltning1) 7 431 3,34 2 990 5,24 10 422 4,71 

201 Allmänna val 146 0,07 57 0,10 203 0,09 

25 Trafikföreskrifter 837 0,38 367 0,64 1204 0,54 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

9 264 4,16 3 522 6,17 12 786 5,77 

30 Regional tillväxt 313 0,14 118 0,21 431 0,19 

34 Infrastrukturplanering 2 138 0,96 913 1,60 3 051 1,38 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 8 407 3,78 3 597 6,30 12 004 5,42 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 2 839 1,28 1 243 2,18 4 082 1,84 

42 Energi och klimat 3 816 1,71 1 536 2,69 5 352 2,42 

43 Kulturmiljö 11 237 5,05 2 954 5,18 14 191 6,41 

45 Samhällsskydd och beredskap 18 052 8,11 5 986 10,49 24 037 10,85 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 

13 850 6,22 4 556 7,99 18 406 8,31 

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

32 257 14,49 7 839 13,74 40 096 18,11 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3 748 1,68 1 639 2,87 5 387 2,43 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 5 302 2,38 2 272 3,98 7 574 3,42 

54 Mineralfyndigheter 8 0,00 4 0,01 12 0,01 

55 Miljöfarlig verksamhet 7 574 3,4 3 177 5,57 10 751 4,85 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 197 0,09 85 0,15 282 0,13 

57 Förorenade områden, efterbehandling 2 165 0,97 753  1,32  2 919  1,32 

58 Restaurering 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

60 Lantbruk och landsbygd 24 812 11,14 9 412 16,50 34 224 15,45 

62 Fiske 1 390  0,62  412  0,72  1 802  0,81 

70 Folkhälsa 1 724  0,77  715  1,25  2 439  1,10 

80 Jämställdhet  2 554  1,15  1 073  1,88  3 626  1,64 

81 Nationella minoriteter 41  0,02  14  0,02 55  0,02 

82 Mänskliga rättigheter 1 326  0,60  567  0,99  1 892  0,85 

85 Integration 2 969 1,33 1 251 2,19  4 220  1,91 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 15 705  7,05         

11 Administration och intern service 42 567  19,12         

99 Resurssamverkan2) 2 802   1 221   4 024   

20–85 Summa produktion 164 399 73,83 57 050 100,00 221 449 100,00 

20–85 varav personalkostnad kontoklass 4 130 327           

10–85 Summa verksamhetskostnad exkl. 
resurssamverkan 

222 670 100,00     221 449  100,00 

10–99 Total verksamhetskostnad3) 225 473        225 473   
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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). 
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. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

Tabell B2 – Myndighetsgemensam verksamhet 2021 
Myndighetsgemensam verksamhet Kostnad exkl. OH 

(tkr) 
Kostnad exkl. 

OH(%) 

113–115 Samkostnad nivå 1 – Utrustning och gem service, lokaler och IT-
verksamhet1) 

 30 404  23,33 

110–112, 116–119 Samkostnad nivå 2 – Ekonomi- och personaladministration1)  12 163  9,33 

100–109 Samkostnad nivå 3 – Myndighetsövergripande verksamhet/ledningsfunktion1)  15 705  12,05 
1) 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 Unit4 ERP 

Kommentar till Tabell B1, B2 – Verksamhetskostnader 2020 och myndighetsgemensam 
verksamhet 2020 
Tabellerna ovan visar hur myndighetens verksamhetskostnader fördelar sig på respektive sakområde, VÄS-
kod. 



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2021 

106 
 

 

Tabell C – Årsarbetskrafter (ÅA) 2019–2021 
Verksamhetsområde 2021 ÅA totalt 2021 ÅA kvinnor 2021 ÅA män 2020 ÅA totalt 2019 ÅA totalt 

20–21 (exkl. 201) Övrig förvaltning1)  8,9  5,6  3,3  3,5  4,1 

201 Allmänna val  0,2  0,1 0,1   0,0  1,3 

25 Trafikföreskrifter  0,9  0,3 0,6  0,9  0,8 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 

 11,1  11,0 0,1  10,3  9,6 

30 Regional tillväxt  0,3  0,2  0,1  0,6  1,1 

34 Infrastrukturplanering  2,1  1,7  0,4  1,6  1,2 

40 Hållbar samhällsplanering och boende  10,5  8,5  2,0  10,8  9,7 

41 Stöd till boende och energiåtgärder  4,4  3,6  0,8  3,6  4,0 

42 Energi och klimat  4,9  4,2  0,7  3,4  3,2 

43 Kulturmiljö  9,4  5,6  3,8  8,9  8,7 

45 Samhällsskydd och beredskap  17,5  10,0  7,5  22,2  16,6 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård 
och miljöskydd 

 12,4  8,3  4,1  11,9  11,3 

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

 26,3  12,4  13,7  21,4  16,1 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen  5,4  3,3  2,2  4,8  4,6 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning  7,0  4,6  2,4  5,9  7,3 

55 Miljöfarlig verksamhet  9,7  4,9  4,8  8,2  8,1 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd  0,3  0,2  0,1  0,3  0,5 

57 Förorenade områden, efterbehandling  2,4  1,6  0,8  2,8  2,8 

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

60 Lantbruk och landsbygd  32,0  26,5  5,5  32,2  29,4 

62 Fiske  1,3  0,1  1,1  1,3  1,5 

70 Folkhälsa  2,1  1,1  1,0  1,9  2,4 

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

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

82 Mänskliga rättigheter  1,8  1,3  0,5  1,4  1,4 

85 Integration  3,9  2,7  1,2  3,6  3,5 

10 Myndighetsövergripande verksamhet  12,2  8,2  4,0  11,6  10,9 

11 Administration och intern service  19,4  15,3  4,1  20,5  18,5 

99 Resurssamverkan  2,9  1,6  1,3  3,4  3,4 

20–85 Summa årsarbetskrafter produktion  178,3  120,9  57,1  165,1  152,0 

10–85 Summa årsarbetskrafter exkl. 
resurssamverkan 

 209,9  144,4  65,3  197,2  181,4 

10–99 Summa årsarbetskrafter totalt  212,8  146,0  66,5  200,6  184,9 
1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och därmed jämställs med övriga 
uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 
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Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter (ÅA) 2019–2021 
Antalet anställda och antalet årsarbetskrafter har ökat mellan åren vilket beror på en utökning av antalet 
uppdrag och en ökad tilldelning av riktade sakanslagsmedel. Förändringar mellan åren inom olika 
verksamhetsområden kan variera beroende på sakanslagstilldelning och verksamhetsprioriteringar. 

Verksamhetsområde 20–21 övrig förvaltning, har ökat med 5,5 åa jämfört med 2020, vilket beror på att 
länsstyrelsens tillsynsuppdrag med anledning av pandemin återfinns under detta område.  

Inom verksamhetsområde 45, samhällsskydd och beredskap, redovisas bland annat övriga covidrelaterade 
uppdrag samt stabsarbete kopplat till covidrelaterad verksamhet. Under 2020 var flertalet medarbetare från 
olika delar av verksamheten engagerade i covidrelaterad stabsverksamhet vilket förklarar det förhöjda antalet 
åa år 2020. Antal åa jämfört med år 2020 har minskat med 4,6 åa. 

Antal åa inom verksamhetsområdet 51 skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade 
områden, har ökat med 4,9 åa jämfört med föregående år och anledningen är ökade externa anslag för 
förvaltning av och bildande av naturreservat samt nya uppdrag inom till exempel pollinering och invasiva 
arter.  

Tabell D – Representation 
Nyckeltal År 2021 totalt 

(tkr) 
År 2021 per ÅA 

(kr) 
År 2020 totalt 

(tkr) 
År 2020 per ÅA 

(kr) 
År 2019 totalt 

(tkr) 
År 2019 per ÅA 

(kr) 
Intern representation  48 224 36 180 116 630 

Extern representation  253 1 188 169 842 564 3 049 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

Kommentar till Tabell D – Representation  
Under pandemiåren 2020 och 2021 har både den externa och den interna representationen såsom 
uppvaktningar, trivselfrämjande aktiviteter, olika besök, sammankomster och statsbesök varit på en låg nivå. 
Under 2021 har något fler aktiviteter kunnat genomföras än 2020, varpå representationen har ökat något.  

Den externa representationen varierar mycket mellan åren även under nomala år beroende på att olika 
händelser såsom antal besök, statsbesök med mera varierar mellan åren. 
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Tabell E – Lokaler 
Nyckeltal1) Lokal År 2021 År 2020 År 2019 

Lokalkostnader (tkr), VÄS 103 2) Residens  1 702 1 605 1 457 

Lokalyta (m2) Residens  1 253  1 253 1 347 

Lokalkostnad per m2 (kr) Residens  1 358 1 281 1 082 

Lokalkostnader (tkr), VÄS 113 3) Lokaler, övriga3)  10 656 10 479 9 925 

Lokalyta (m2) Lokaler, övriga  3 825  3 825  3 818 

Lokalkostnad per m2 (kr) Lokaler, övriga  2 786 2 740 2 600 

Lokalkostnader per årsarbetskraft (tkr) Lokaler, övriga 50 52 54 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) Lokaler, övriga 18 19 21 

Kontorslokalyta (m2) 4) Kontorslokaler  3 434  3 429  3 422 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) Kontorslokaler 16 17 19 

Lokalkostnader (tkr) Lokaler totalt 12 357 12 084 11 382 
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, övriga 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 Unit4 ERP 

Kommentar till Tabell E – Lokaler  
Nya lokalavtal tecknades för residenset år 2020, vilket förklarar den ökade lokalkostnaden 2020. 
Kostnaderna för kontorslokalerna ökade år 2020 med anledning av att den femåriga hyresnedsättningen 
fasades ut under första kvartalet 2020. Ökningen mellan år 2020 och 2021 beror på den årliga 
indexuppräkningen.  

Tabell F – Redovisning av ärenden 2021 
(samtliga ärenden oavsett databas) 

Verksamhetsområde Ingående 
balans 

Antal 
inkomna 
ärenden 

Antal 
upprättade 

ärenden 

Antal 
beslutade 

ärenden 

Utgående 
balans 

Antal ej 
beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 
10–11 Myndighetsövergripande, 
administration och intern service 

 77  171 376 516 108 4 

20–21 (exkl. 201) Övrig förvaltning  66  794 272 1 053 79 2 

201 Allmänna val  12  89 0 77 24 3 

25 Trafikföreskrifter  64  239 21 292 32 0 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

 179  1 210 620 1 785 224 0 

30 Regional tillväxt 6  8 0 10 4 1 

34 Infrastrukturplanering 6  46 0 46 6 0 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 78  1 042 7 1 020 107 4 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 703 401 1 381 724 2 

42 Energi och klimat 41  65 10 59 57 13 
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Verksamhetsområde Ingående 
balans 

Antal 
inkomna 
ärenden 

Antal 
upprättade 

ärenden 

Antal 
beslutade 

ärenden 

Utgående 
balans 

Antal ej 
beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 
43 Kulturmiljö 354  1 171 79 1 302 302 32 

45 Samhällsskydd och beredskap 131  187 201 387 132 12 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 

141  225 21 210 177 40 

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

 206  169 293 369 299 46 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 140 748 52 790 150 5 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning  98  151 14 157 106 1 

54 Mineralfyndigheter 1  3 0 3 1 0 

55 Miljöfarlig verksamhet 100 170 22 169 123 16 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd  2  130 1 125 8 0 

57 Förorenade områden, efterbehandling 43 22 11 31 45 16 

58 Restaurering 0  1 0 1 0 0 

60 Lantbruk och landsbygd1)  8 905  9 231 19 9 665 8 490 4 772 

62 Fiske  13 86 7 96 10 0 

70 Folkhälsa 27  32 53 56 56 0 

80 Jämställdhet  4 8 7 13 6 0 

81 Nationella minoriteter 0 0 1 0 1 0 

82 Mänskliga rättigheter 10  9 12 18 13 0 

85 Integration 38 22 18 44 34 7 

10–85 Totalt antal ärenden 11 445 16 430 2 118 18 675 11 318 4 976 

varav Vattenmyndighetens ärenden - - - - - - 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 53 42 0 47 48 6 
1) Under 2021 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i Jordbruksverkets IT-system. 
Dessa system är till största delen färdigbyggda men rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) är inte 
möjliga att hämta ut i sin helhet. För området jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om utbetalning av 
kompensationsstöd, ekologisk produktion och miljöersättningarna för betesmarker och slåtterängar, vallodling, minskat kväveläckage samt 
skyddszoner. Statistik för ansökan om åtaganden och övriga stödformer ingår ej. För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2021 komplett 
ärendestatistik av både ansökningar om stöd och utbetalningar. Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från länsstyrelsens 
ärendehandläggningssystem Platina summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd (direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd) och 
landsbygdsstöd från Jordbruksverkets IT system, BLIS.  

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina och Jordbruksverket 

Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2021 
Länsstyrelsen i Uppsala län har under 2021 hanterat ett stort antal ärenden. Den ingående balansen för 
samtliga ärendeslag var 11 445 ärenden. Antalet beslutade ärenden var 18 675 stycken och den utgående 
balansen är 11 318 ärenden. Det innebär att den utgående balansen är lägre även i år.  
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Tabell G – Överklagade beslut 
Verksamhetsområde Antal överklagade 

beslut 1) 
Antal beslut 2) Andel överklagade 

beslut 3) (%) 
10–11 Myndighetsövergripande, administration och intern 
service 

 1 516 0,2 

20–21 (exkl. 201) Övrig förvaltning 4 1 053 0,4 

201 Allmänna val 0  77 0,0 

25 Trafikföreskrifter 21 292 7,2 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 26 1 785 1,5 

30 Regional tillväxt 0 10 0,0 

34 Infrastrukturplanering 0 46 0,0 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 72 1 020 7,1 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 4) 15 549 2,7 

42 Energi och klimat 0 59 0,0 

43 Kulturmiljö 1 1 302 0,1 

45 Samhällsskydd och beredskap 0 387 0,0 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 26 210 12,4 

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

4 369 1,1 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 20 790 2,5 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 5 157 3,2 

54 Mineralfyndigheter 0 3 0,0 

55 Miljöfarlig verksamhet 12 169 7,1 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0 125 0,0 

57 Förorenade områden, efterbehandling 0 31 0,0 

58 Restaurering 0 1 0,0 

60 Lantbruk och landsbygd 35 246 14,2 

61 Rennäring och fjällförvaltning  - - - 

62 Fiske2) 0 93 0,0 

70 Folkhälsa 0 56 0,0 

80 Jämställdhet  0 13 0,0 

81 Nationella minoriteter 0 0 0,0 

82 Mänskliga rättigheter 0 18 0,0 

85 Integration 0 44 0,0 

10–85 Totalt antal ärenden  242 9 421 2,6 

varav Vattenmyndighetens ärenden - - - 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 11 57 19,3 

1) Avser beslut som överklagats till högre instans år 2021, oavsett vilket år som beslutet är fattat. 
2) Avser beslut som fattats av länsstyrelsen under år 2021. 
3) Avser antalet överklagade beslut under år 2021 dividerat med antalet beslut under år 2021. 
4) Antalet beslut skiljer sig åt från antalet beslut i tabell F 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 
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Kommentar till Tabell G – Överklagade beslut 
Den totala andelen överklagade beslut är 2,6 procent. Andelen överklagade beslut är flest inom följande 
verksamhetsområden: trafikföreskrifter (VÄS 25), hållbar samhällsplanering och boende (VÄS 40), 
övergripande gemensamt för naturvård och miljöskydd (VÄS 50) och Lantbruk (VÄS 60). Inom ramen för 
dessa ärendeslag ingår prövningar för en rad olika beslutstyper.  

Andelen överklagade beslut inom Miljöprövningsdelegationen är 19,3 procent och ligger på ungefär samma 
nivå som 2020, jämfört med 19,6 procent under 2020.  

För trafikföreskrifter (VÄS 25), där andelen överklagade beslut uppgår till 7,2 procent, avser beslutstyperna 
bland annat överklagade parkeringstillstånd för rörelsehindrade, hastighetsgränser, dispenser, parkerings-
föreskrifter, vägvisning. Av dessa överklagas beslut som rör parkeringstillstånd för rörelsehindrad i relativ 
stor utsträckning vidare till Transportstyrelsen. Länsstyrelsens övriga beslut rörande trafikföreskrifter 
överklagas sällan. 

När det gäller hållbar samhällsplanering och boende (VÄS 40) uppgår andelen överklagade beslut till 7,1 
procent. Länsstyrelsen prövar bland annat överklagade bygglov och förhandsbesked enligt plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Inom ramen för övergripande gemensamt för naturvård och miljöskydd (VÄS 50) där andelen överklagade 
beslut uppgår till 12,4 procent ingår länsstyrelsens prövning av överklagade beslut rörande strandskydd och 
avloppsanläggningar och andra beslut enligt miljöbalken.  

När det gäller lantbruk (VÄS 60) där andelen överklagade beslut uppgår till 14,2 procent ingår bland annat 
olika typer av stöd till jordbruket enligt EG:s förordningar, landsbygdsutvecklingsåtgärder och vissa tillsyns-
åtgärder. 

Övriga ärendetyper överklagas sällan.  
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Tabell H – Överklagade beslut som ändrats i högre instans 
Verksamhetsområde Antal överklagade 

beslut med dom i 
högre instans 1) 

varav antal ändrade 
beslut i högre 

instans 2) 

Andel ändrade 
beslut (%) 3) 

10–11 Myndighetsövergripande, administration och intern 
service 

 1 0 0,0 

20–21 (exkl. 201) Övrig förvaltning 3 0 0,0 

201 Allmänna val - - - 

25 Trafikföreskrifter 9 0 0,0 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 22 1 4,5 

30 Regional tillväxt - - - 

34 Infrastrukturplanering - - - 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 64 11 17,2 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 2 0 0,0 

42 Energi och klimat - - - 

43 Kulturmiljö 2 1 50,0 

45 Samhällsskydd och beredskap - - - 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 25 5 20,0 

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

2 1 50,0 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 18 3 16,7 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 5 1 20,0 

54 Mineralfyndigheter - - - 

55 Miljöfarlig verksamhet 10 4 40,0 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd - - - 

57 Förorenade områden, efterbehandling - - - 

58 Restaurering - - - 

60 Lantbruk och landsbygd 13 2 15,4 

61 Rennäring och fjällförvaltning (enbart Dalarnas, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län) 

- - - 

62 Fiske - - - 

70 Folkhälsa - - - 

80 Jämställdhet  - - - 

81 Nationella minoriteter - - - 

82 Mänskliga rättigheter - - - 

85 Integration - - - 

10–85 Totalt antal ärenden 176 29 16,5 

varav Vattenmyndighetens ärenden - - - 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 9 4 44,4 
1) Avser antalet beslut som överklagats i högre instans vars domar/beslut inkommit till länsstyrelsen under 2021. 
2) Avser beslut som ändrats under 2021 på grund av domar/beslut i högre instans. 
3) Antal ändrade beslut i högre instans under år 2021 dividerat med antal beslut som överklagats till högre instans med dom/beslut under år 
2021. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina 
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Kommentar till Tabell H – Överklagade beslut som ändrats i högre instans 
Andelen ändrade beslut är 16,5 procent och är något högre än andelen beslut som ändrades under 2020 (13,8 
procent). De ärendeslag där ändringsfrekvensen är något högre avser områden där länsstyrelsens prövning 
omfattar svårbedömda frågor eller frågor som i huvudsak handlar om bedömningar i sakfrågan.  

Inom Hållbar samhällsplanering och boende (VÄS 40) uppgår andelen ändrade beslut till 17,2 procent och 
omfattar en rad olika prövningar inom bland annat frågor om lov, ansökningar, förhandsbesked. Dessa 
områden bygger på bedömningar och är därför svåra att bedöma. 

Ett annat sådant område är kulturmiljö (VÄS 43) där andelen ändrade beslut uppgår till 50 procent. 
Hanteringen inom detta område kan till exempel handla om frågor som avser tillstånd enligt kulturmiljölagen 
(1988:950).  

Ytterligare ett sådant område är naturvård och miljöskydd (VÄS 50) med 20,0 procent ändringsfrekvens, 
eftersom det bland annat rör överklagningar av beslut enligt miljöbalken.  

Även skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden (VÄS 51) med 50 procent 
ändrade beslut kan till exempel avse svårbedömda prövningar som syftar till att skydda natur enligt miljö-
balken. Inom prövning och tillsyn för skydd av naturen (VÄS 52) med 16,7 procent ändrade beslut ingår till 
exempel olika typer av tillstånd och dispenser avseende naturskydd. 

Inom miljöfarlig verksamhet (VÄS 55) med 7,1 procent ändrade beslut ingår bland annat tillstånds-
prövningar miljöprövningsdelegationen som till exempel kan röra tillståndsansökningar, ändringstillstånd, 
villkorsändringar och återkallelse av tillstånd efter begäran av tillsynsmyndighet. 

Inom området lantbruk och landsbygd (VÄS 60) är andelen ändrade beslut 15,4 procent. De överklagade 
besluten avser 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 överklaganden och till att beslut har ändrats i överinstans. 
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Tabell I – Handläggningstider 
VÄS och ärendeslag med 
gemensamma mål 

Mål dagar 
2019–2021 

Utfall (%) 
2021 

Utfall (%) 
2020 

Utfall (%) 
2019 

Medel- 
antal dagar 

2021 

Medel- 
antal dagar 

2020 

Medel- 
antal dagar 

2019 
202 Anmälan om svenskt 
medborgarskap1) 

45 - - - - - - 

204 Begravningsfrågor1) 45 - - - - - - 

212 Auktorisation av 
bevakningsföretag1) 

180 - - - - - - 

282 Ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 
4 § djurskyddslagen2) 

90 90 100 86,8 42,3 17,7 29,4 

282 Ansökan om förprövning djurstall2) 56 100 100 100 7,1 9,3 5,7 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 91,9 90,7 93,2 33,7 32,6 28,2 

403 Överklagade av lov, 
förhandsbesked 

150 95,7 96,3 98,8 46 51,1 29,7 

403 Överklagande av bygglov för 
bostäder, dock ej fritidsbostäder 

120 97,2 100 100 25,5 31,8 22,1 

403 Överklagande av kommuns beslut 
enligt plan- och bygglagen 

180 90 96,8 100 80,2 47,6 56 

505 Överklagade kommunala beslut 
Miljöbalken m.fl. författn 

180 77,8 80 97 134,1 134,4 70,2 

525 Samråd enligt 12 kap. 6 § 
Miljöbalken 

42 72,5 75,5 90,9 34,3 32,1 26 

526 Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens 3) 

21 84,3 95,3 94,7 14,4 11,3 12,1 

551 Prövning miljöfarlig verksamhet 9 
kap. Miljöbalken – Ansökan om 
tillstånd (konc) 2, 4) 

180 73,3 63,6 90 168,9 162,2 97,4 

555 Anmälan ändring tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet 

75 - - 100 - - 44 

562 Prövning av avfall och 
producentansvar 

40 96 82,5 94,7 12,3 25,1 24,1 

566 Tillsyn av avfall och 
producentansvar 

30 98,2 75,6 97,4 9,1 25,9 11,4 

602 Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder – 
Företagsstöd 5,6) 

180 58 10 18 431 467 507 

602 Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder – 
Projektstöd 5, 6) 

180 75 17 7 201 470 453 

602 Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder – 
Miljöinvesteringar 5, 6) 

180 93 64 50 69 202 284 

622 Ansökan om stöd från 
Fiskerifonden – Företagsstöd 5, 6) 

180 x 11 - x 269 - 

622 Ansökan om stöd från 
Fiskerifonden – Projektstöd 5, 6) 

180 x 100 - x 168 - 

602 Ansökan om utbetalning av stöd 
till landsbygdsutvecklingsåtgärder – 
Företagsstöd 6, 7) 

120 28 42 40 155 135 127 

602 Ansökan om utbetalning av stöd 
till landsbygdsutvecklingsåtgärder – 
Projektstöd 6, 7) 

120 38 62 70 182 110 99 

602 Ansökan om utbetalning av stöd 
till landsbygdsutvecklingsåtgärder – 
Miljöinvesteringar 6, 7) 

120 70 51 36 106 143 225 
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VÄS och ärendeslag med 
gemensamma mål 

Mål dagar 
2019–2021 

Utfall (%) 
2021 

Utfall (%) 
2020 

Utfall (%) 
2019 

Medel- 
antal dagar 

2021 

Medel- 
antal dagar 

2020 

Medel- 
antal dagar 

2019 
622 Ansökan om utbetalning av stöd 
från Fiskerifonden – Företagsstöd 6, 7) 8) 

120 x 0 0 x 284 252 

622 Ansökan om utbetalning av stöd 
från Fiskerifonden – Projektstöd 6, 7) 8) 

120 x - - x 118 - 

623 Ansökan tillstånd flyttning och 
utplantering av fisk 

30 75 88,9 88,9 22,6 18,1 17,9 

623 Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 

40 80 81,8 100 76,6 37,2 25 

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.  
8) Länsstyrelsen i Uppsala har färre beslutade ärenden än 10 inom fiskestödet. Länet har beslutat tre ärenden under 2021 och har ett i 
utgående balans som har lämnats till avrop av stödmedel till Jordbruksverket. 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  

Kommentar till Tabell I – Handläggningstider 
Överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen (VÄS 403) och miljöbalken (VÄS 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 91 procent. Det innebär att den är något högre än 
2020. Även målen för handläggningstider när det gäller övriga PBL-överklaganden uppfylls med god 
marginal. Den goda måluppfyllelsen inom ärendegrupperna är ett resultat av ett flerårigt arbete som har 
fokuserat på att förkorta handläggningstiderna. När det gäller miljöbalksärenden är måluppfyllelsen lägre än 
förra året och måluppfyllelsen understiger 90 procent. Den minskning som kan noteras när det gäller över-
klaganden av miljöbalksärendena beror på personalomsättning och/eller är pandemirelaterad eftersom 
medarbetare som arbetat med dessa arbetsuppgifter även bistått med juridiska frågeställningar gentemot den 
enhet som bedrivit tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen.  

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (VÄS 282) 
Antal ärenden har ökat under 2021, vilket är ett resultat av att fler sökt tillstånd för uppfödning av sällskaps-
djur och häst under covid-19-pandemin. 

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 
Ansökan om stöd  
Länsstyrelserna har under 2020 och fram till mars 2021 då programändring 7 i landsbygdsprogrammet 
skedde haft medelsbrist för ansökningar för flertalet delbudgetar. Vid programändring 7 tillfördes 
landsbygdsprogrammet ytterligare medel för flera stöd och ytterligare medel och nya satsningar tillfördes i 
programändring 8 under hösten. Under 2020 och början av 2021 har således ärendebalanser ackumulerats i 
väntan på besked om nya budgetar för övergångsåren 2021–2022 och det har påverkat målen för 
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handläggningstid negativt. Jordbruksverkets utvidgade obligatoriska handläggningsrutiner kommer sannolikt 
medföra att handläggningstiderna ökar framöver. 

Ansökan om utbetalning  
Länsstyrelserna har kunnat fokusera på handläggning av utbetalningar eftersom få ansökningar om stöd 
kunde handläggas i början av året på grund av budgetbrist. Handläggningstiderna har generellt god mål-
uppfyllnad. Under hösten 2021 har Jordbruksverket beslutat om nya och omfattande handläggningsrutiner. 
Dessa kan innebära att handläggningstiderna ökar ytterligare under 2022 även för ansökan om utbetalningar. 
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Finansiell redovisning 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

7 kap. 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

 

Resultaträkning 
Resultaträkning (tkr) 2021 2020 Not 
Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 119 798 116 703 1 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 14 675 8 828 2 

Intäkter av bidrag 91 065 80 550 3 

Finansiella intäkter 29 35 4 

Summa 225 567 206 116   

        

Verksamhetens kostnader       

Kostnader för personal -159 684 -147 426 5 

Kostnader för lokaler -12 218 -11 810 6 

Övriga driftskostnader -51 778 -44 746 7 

Finansiella kostnader -34 -25 8 

Avskrivningar och nedskrivningar -1 758 -1 850 9 

Summa -225 473 -205 857   

        

Verksamhetsutfall 94 258   

        

        

Uppbördsverksamhet       

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 7 031 7 032 10 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -7 031 -7 032 11 

Saldo 0 0   

        

Transfereringar       

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2 129 2 314 12 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 39 430 82 061 13 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -37 261 14 

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 189 -184 15 

Lämnade bidrag -41 710 -84 452 16 

Saldo 0 0   

        

Årets kapitalförändring 94 258 17 
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Balansräkning 
Tillgångar (tkr) 2021 2020 Not 
Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet 940 1 052   

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2 508 999   

Summa 3 448 2 051 18 

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 668 438  
Fordringar hos andra myndigheter 6 764 2 547 19 

Övriga kortfristiga fordringar 4 487 1 107 20 

Summa 11 919 4 092  
   

 
Periodavgränsningsposter       

Förutbetalda kostnader 3 416 3 049   

Upplupna bidragsintäkter 17 558 18 875   

Övriga upplupna intäkter 1 691 804   

Summa 22 665 22 728 21 
   

 
Avräkning med statsverket       

Avräkning med statsverket 1 225 19 645  
Summa 1 225 19 645 22 
   

 
Kassa och bank       

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 49 228 20 728 23 

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 6 639 6 623 24 

Kassa och bank 179 209 25 

Summa 56 046 27 559  
    
Summa tillgångar 95 302 76 075  
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Balansräkning, fortsättning 

  

Kapital och skulder (tkr) 2021 2020 Not 
Myndighetskapital       
Donationskapital 20 20   

Balanserad kapitalförändring -1 751 -2 010   

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 94 258   

Summa -1 637 -1 731 26 

     

Fonder    

Fonder 722 911  

Summa 722 911 15 

       

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 532 351 27 

Övriga avsättningar 1 816 1 629 28 

Summa 2 348 1 979   

    

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 3 448 2 051 29 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 0 30 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 5 894 5 898 31 

Leverantörsskulder 6 506 1 640 32 

Övriga kortfristiga skulder 2 889 2 401 33 

Depositioner 6 652 6 630 34 

Summa 25 389 18 620   

        

Periodavgränsningsposter       

Upplupna kostnader 13 619 12 024   

Oförbrukade bidrag 54 859 44 272   

Summa 68 479 56 296 35 

        

Summa kapital och skulder 95 302 76 075   
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Anslagsredovisning 
Belopp i tusental kronor (tkr) 

Redovisning mot anslag 
Anslag 
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Not 

Utgiftsområde 1 
       

    

Rikets styrelse 
       

    

01 05 001 000 
Länsstyrelserna m.m. 

273 121 613 200 0 0 122 086 -121 849 237 36 

  
       

    

Utgiftsområde 19 
       

    

Regional tillväxt 
       

    

19 01 001 000 Regionala 
tillväxtåtgärder 

0 100 0 0 0 100 -100 0 37 

  
         

Summa 273 121 713 200 0 0 122 186 -121 949 237 
 

Redovisning mot inkomsttitel 
Inkomsttitel Beräknat belopp Inkomster Not 
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 1 200 928   

2537 Miljöskyddsavgift Täktavgift 4 100 4 600   

2552 03 Avgifter enligt avfallsförordningen 180 162   

2552 04 Övriga avgifter vid länsstyrelserna 0 -2   

2714 01 Sanktionsavgifter 1 600 1 200   

2714 05 Brott mot utlänningslagen 0 142   

Summa 7 080 7 031 10 

    

Beräknade belopp 2021 är hämtade från myndighetens budgetunderlag 2022–2024, då tabell per länsstyrelse i bilagan till regleringsbrevet 
saknas. 

Redovisning av beställningsbemyndiganden 
Anslag / Anslagsbenämning Tilldelat 

bemyndigande 
Ingående 

åtaganden 
Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas fördelning per 
år 

Not 

    2021 2021 2022 2023 2024     
19 01 001 000                 

Regionala tillväxtåtgärder 0 0 0 0 0 0     
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Tilläggsupplysningar och noter 
Allmänt  
Belopp redovisas i tusental 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 2022. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag (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. 
Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden.  

Avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler 
I regleringsbrevet 2021 har regeringen beslutat om följande undantag från det ekonomiadministrativa 
regelverket: 

• ”Bestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag 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.” 

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 såsom hyror med mera för att kostnaden ska belasta 
rätt period. Skulder till personalen i form av kompledighet och semesterlöner redovisas månadsvis och 
värderegleras i samband med bokslut.  

Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag. Kostnader 
motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas som upplupna bidrags-
intäkter. 
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Anläggningstillgångar  
Tillgångar med en bedömd nyttjandeperiod om minst 3 år och ett anskaffningsvärde på minst ett halvt 
basbelopp redovisas som anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar vid anskaffningsvärde på 
minst 100 tusen kronor och för förbättringsutgifter på annans fastighet på minst 50 tusen kronor.  

Stationära och bärbara persondatorer kostnadsförs direkt på grund av den tekniska utvecklingen och 
prisnivån samt för bärbara datorer då de utsätts för extra stort slitage. 

På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning månadsvis.  

Tillgångstyp Avskrivningsplan 
Immateriella anläggningstillgångar 5 år 

Förbättringsutgift på annans fastighet Högst 7 år 
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 

Värdering av fordringar och skulder 
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar och 
skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  

Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2 § förordningen 
om årsredovisning och budgetunderlag 

Namn Ersättning kronor Andra uppdrag 
Landshövding 

  

Göran Enander 1 314 237 Ledamot i insynsrådet på Strålsäkerhetsmyndigheten och 
ordförande i Miljömålsrådet samt ledamot i Rådet för 
hållbara städer 

Bostadsförmån 204 000   

Länsråd/Länsöverdirektör 
  

Cecilia Magnusson 1 002 559 Inga 
   

Insynsråd 
  

Marlene Burwick 8 300 Ledamot i Kemikalieinspektionens och i Hav- och 
vattenmyndighetens insynsråd samt ledamot i 
Miljömålsberedningen. 

Mariet Ghadimi 0 Inga 

Björn-Gunnar Lagström 5 700 Inga 

Bengt-Åke Ljudén 1 900 VD Almi Företagspartner AB i Uppsala 

Gabor Nagy 0 Inga 

Jessika Roswall 5 700 Ledamot i Riksdagsstyrelsen,  Domarnämnden och Sieps 
insynsråd. Ordförande i Juristbyrån A Roswall AB.  

Solveig Zander 0 Ledamot i insynsrådet för socialförsäkring (ISF). 
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Noter till resultaträkning 
Not 1 Intäkter av anslag 2021 2020   

01 05 001 000 Förvaltningsanslag 119 720 116 748   
19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 100 57   
Summa intäkter av anslag 119 820 116 805   
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 22 tkr (103 tkr).      

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2021 2020   
Offentligrättsliga avgifter 1 410 1 247   
Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 12 122 6 815   
Intäkter av andra ersättningar 1 143 765   
Summa 14 675 8 828      

  
Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen består av 

  
  

Intäkter uthyrning 875 818   
Intäkter utbildning/konferenser 1 024 474   
Intäkter konsultuppdrag 10 223 5 522   
Intäkter övriga 4 § avgifter 0 0    

12 122 6 815      
  

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 konsultuppdrag beror på att ersättningar från Naturvårdsverket under 2021 
bokförts som intäkt av konsultuppdrag, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Dessa har bokförts som intäkt av bidrag tidigare år. 
Skillnaden i intäkter av utbildning/konferenser beror på att en utav länsstyrelsens årliga konferenser, Gimokonferensen kunde 
genomföras jämfört med föregående år då inga konferenser kunde genomföras på grund av rådande covidrestriktioner. 
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Not 3 Intäkter av bidrag 2021 2020 
  Bidrag från statliga myndigheter 89 744 79 395 
  varav   

  Länsstyrelsen i Örebro län 30 780 25 074 
  Naturvårdsverket 26 620 23 739 
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 12 291 10 084 
  Havs- och vattenmyndigheten 7 179 5 533 
  Riksantikvarieämbetet 5 352 5 853 
  Statens jordbruksverk 4 040 5 110 
  Post- och telestyrelsen 613 420 
  Tillväxtverket 467 391 
  Länsstyrelsen i Stockholms län 446 177 
  Länsstyrelsen i Västmanlands län 338 595 
  Arbetsförmedlingen 324 364 
  Länsstyrelsen i Dalarnas län 258 803 
  Länsstyrelsen i Skåne län 230 37 
  Skogsstyrelsen 198 0 
  Statens energimyndighet 173 48 
  Länsstyrelsen i Kronobergs län 68 -36 
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län 67 0 
  Övriga motparter 62 407 
  Länsstyrelsen i Jönköpings län 60 0 
  Kärnavfallsfonden 41 196 
  Kammarkollegiet 28 300 
  Uppsala universitet 24 17 
  Sveriges lantbruksuniversitet 24 88 
  Livsmedelsverket 23 0 
  Länsstyrelsen i Hallands län 20 14 
  Länsstyrelsen i Södermanlands län 8 96 
  Linneuniversitetet 8 -29 
  Socialstyrelsen 0 -0 
  Försäkringskassan 0 112 
  Länsstyrelsen i Gotlands län -1 1 
  Bidrag från övriga 1 322 1 155 
  varav bidrag från EU:s fonder 0 0 
  Summa 91 065 80 550 
     

  

Skillnaden mellan åren avseende intäkter av bidrag från Länsstyrelsen i Örebro län beror till stor del på att pandemibidragen har 
ökat. Dels har länsstyrelsen fått ett nytt tillsynsuppdrag och dels medel för att bistå regionen i vaccinationsuppdraget. Dessa 
bidragsintäkter uppgår till 7 685 tkr år 2021. En annan skillnad är att ett bidrag avseende mäns våld mot kvinnor tidigare år 
(3 028 tkr 2020) kom som en dispositionsrätt men från och med år 2021 istället kommer via förvaltningsanslaget. Intäkter av 
bidrag från Naturvårdsverket har ökat med 2 881 tkr jämfört med 2020, detta beror på ökade bidrag som har lett till ökade 
verksamhetskostnader, antalet årsarbetskrafter inom detta område har ökat med 8 jämfört med 2020. Skillnaden avseende 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beror främst på att förbrukningen av medel för kärnenergiberedskap har ökat 
med 2 266 tkr jämfört med 2020. Länsstyrelsen har fått ökade bidrag från Havs- och vattenmyndigheten vilket har lett till ökade 
verksamhetskostnader. Bland annat har mer arbete utförts inom Marint områdesskydd och Mälargös (som är ett samarbete 
mellan mälarlänen).  
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Not 4 Finansiella intäkter 2021 2020   
Räntekonto i Riksgälden 0  0    
Övriga finansiella intäkter 29  35    
Summa 29  35       

  
Riksgäldens ränta har sedan den 8/1 2020 varit 0 %.      

Not 5 Kostnader för personal 2021 2020   
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och 
avtal 

-106 881  -98 266  
  

varav 
  

  
Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal (uppdragstagare) -277  -287    

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier samt övriga kostnader för personal -52 804  -49 160    
Summa -159 684  -147 426       

  
Personalkostnaderna har ökat mellan åren vilket kan förklaras av att antalet årsarbetskrafter har ökat från 201 till 213, den årliga 
lönerevisionen samt att myndigheten i likhet med andra myndigheter fick en viss nedsättning av arbetsgivaravgifterna (636 tkr) 
under föregående år med anledning av pandemin.      

Not 6 Kostnader för lokaler 2021 2020   
Kostnader för lokaler -12 218  -11 810       

  
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 driftskostnader 2021 2020   
Resor -759  -992    
Varor -3 052  -2 002    
Datatjänster -12 564  -11 253    
Konsulttjänster -16 122  -16 375    
Utbildningstjänster -543  -834    
Övriga tjänster -18 248  -13 163    
Övrigt -490 -128   
Summa -51 778  -44 746       

  
Övriga tjänster har ökat 2021 jämför med föregående år vilket till största delen beror på att mer vårdmedel har använts till 
länsstyrelsens naturreservat samt att flera underhålls- och byggnationsarbeten har genomförts.      

Not 8 Finansiella kostnader 2021 2020   
Räntekostnader i Riksgälden 0  -1    
Övriga finansiella kostnader -34  -24    
Summa -34  -25       

  
Riksgäldens ränta har sedan 8/1 2020 varit 0 %.      

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar 2021 2020   
Avskrivningar  -1 758 -1 850 
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Not 10 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 2019 2020 2021 2021 
      utfall intäkter utfall intäkter budget intäkter utfall intäkter   

Avgifter med bestämt ekonomiskt mål 
   

   
Enligt 2021 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 2019, 2020 och 2021.    
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 757  1 124  1 200  928    
2537 Miljöskyddsavgift 4 135  4 069  4 100  4 600    
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 102  181  180  161    

varav 
  

      
 - Avgifter enligt avfallsförordningen 102  174    162    
 - Övriga avgifter 0  7    -2        

   
Övriga intäkter som inte disponeras och inte har bestämt 
ekonomiskt mål 

1 400 1 658 1 600 1 342 
  

2714 Sanktionsavgifter 1 309 1 571   1 200   
2714 Brott mot utlänningslagen 91 88   142      

     
Summa avgifter redovisade mot inkomsttitel 6 393 7 032  7 080  7 031        

   
Uppgifterna speglar tabell 6.2 i Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna. Noten är uppdelad på avgifter 
med bestämt respektive inte bestämt ekonomiskt mål. Budgetvärdena är hämtade från myndighetens budgetunderlag 2022-
2024, då tabell i bilagan till regleringsbrevet med fördelning per länsstyrelse saknas. 

 

Not 11 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 2021 2020   
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -7 031 -7 032      

  
För mer information se tabell Redovisning mot inkomsttitel samt not 10.      

Not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2021 2020   
01 05 001 000 Förvaltningsanslag 2 129 2 164   
19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 0 150   
Summa 2 129 2 314      

  
År 2020 bokfördes 35 tkr för mycket som lämnade bidrag på anslag 01 05 001 002 pga fel uppgifter i regleringsbrev till 
länsstyrelserna. Ändringsbeslut 2020-12-03. Beloppet har dragits av år 2021 på januari månads utbetalning. Länsstyrelsens 
tilldelning av regionala omställningsmedel har minskat mellan åren vilket har medfört att bidrag till externa projekt inte har 
kunnat betalas ut. Tilldelade medel täcker kostnader för länsstyrelsens handläggningssystem och vissa personalkostnader. 
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Not 13 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2021 2020   
Från myndighet 

  
  

Riksantikvarieämbetet 6 906 5 138   
Länsstyrelsen i Jönköpings län -251 -213   
Länsstyrelsen i Örebro län 776 500   
Socialstyrelsen 4 450 4 630   
Naturvårdsverket 17 827 25 679   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 0 35 828   
Havs- och vattenmyndigheten 9 722 10 499   
Summa 39 430 82 061      

  
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. Negativt belopp från 
Länsstyrelsen i Jönköpings län beror på att bidrag betalas ut från Länsstyrelsen i Jönköpings län, eventuell återbetalning sker 
till Länstyrelsen i Uppsala län. Skillnaden mellan året avseende bidrag från Naturvårdsverket beror till största delen på att 
stora bidrag för åtgärdsmedel för förorenade områden betalalades ut år 2020 (20,9 miljoner jämfört med 8,2 miljoner 2021). 
År 2021 har istället större LONA-bidrag, ersättningar för viltskador samt undersöknings/utredningsmedel för förorenade 
områden än år 2020 betalats ut. Ett stort länsstyrelsegemensamt projekt  PKR (Programmet för kontinuitet och resiliens) 
avslutades år 2020 och som i princip i sin helhet betalades ut till Länsstyrelsen i Västra Götaland, vilket förklarar den stora 
skillanden i utbetalda bidragsmedel från MSB.      

Not 14 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2021 2020   
Älgvårdsfonden -161 137   
Bygdemedel 124 124   
Summa -37 261      

  
Älgvårdsfondens medel har i huvudsak använts till länsstyrelsens administration och till arvoden till älgförvaltningsgrupper. 
Båda dessa poster var högre under 2021 än under 2020. Bygdemedel erhålls från vattenkraftsföretagen och ska i första hand 
gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel 
för investeringar som är till allmän nytta i bygden.       

Not 15 Avsättning till/upplösning av fonder med mera för transfereringsändamål 2021 2020   
Ingående balans 911 727   
Årets förändring -189 184   
Utgående balans 722 911      

  
Uppdelat på 

  
  

Älgvårdsfonden 
  

  
Ingående balans 586 456   
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -161 137   
Lämnade bidrag -20 -7   
Utgående balans 405 586      

  
Bygdemedel 

  
  

Ingående balans 325 271   
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 124 124   
Finansiella kostnader 0 -0   
Lämnade bidrag -131 -70   
Utgående balans 317 325 
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Not 16 Lämnade bidrag 2021 2020   
Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -29 047 -75 333   
Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -12 663 -9 119   
Summa Lämnade bidrag -41 710 -84 452      

  
inom verksamhetsområden 

  

  
Miljömål -12 485 -9 584   
Efterbehandling av förorenade områden -9 257 -21 313   
Byggnadsvård -5 212 -4 679   
Frågor inom mänskliga rättigheter -4 544 -4 630   
Regional projektverksamhet -2 129 -2 314   
Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och kulturreservat) -1 795 -420   
Jakt och viltvård -1 351 -433   
Fornminnes- och kulturlandskapsvård -1 200 -56   
Förvaltning och skötsel av skyddade områden -1 179 -46   
Planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen och miljöbalken -737 -534   
Fiskevård och fritidsfiske -510 -2 448   
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer -493 -403   
Stöd till fisket -390 -500   
Främjande insatser inom folkhälsoområdet -336 -246   
Allmänt och övergripande inom fiske -250 0   
Deponering, administration och fördelning av medel, allmänna arvsfonden m.m. -131 -70   
Miljöövervakning -70 0   
Allmänt och övergripande inom hållbar samhällsplanering och boende 0 -116   
Riskhantering och säkerhet 0 -35 741   
Skydd mot olyckor, räddningstjänst 0 -47   
Samverkan, ledning och samordning 0 -40   
Allmänt och övergripande inom skydd av områden och arter, förvaltning och 
skötsel av skyddade områden 

0 -75 
  

Allmänt och övergripande inom folkhälsa 31 -34   
Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön 110 -934   
Integrationsfrågor 220 213    

-41 710 -84 452   
varav finansiering genom EU-fonder 0 0      

  
Inom verksamhetsområdet riskhantering och säkerhet redovisas det länsstyrelsegemensamma projektet för kontinuitet och 
resiliens (PKR). Projektet avslutades år 2020. Efterbehandling av förorenade områden är väsentligt lägre år 2021. År 2020 
betalades stora bidrag ut för sanering av förorenade områden, Östhammarssågen och Enköpingstvätten. 
Bidragsutbetalningarna inom områdena byggnadsvård och kulturminnesvård är högre än föregående år, bidrags-
utbetalningarna storlek varierar mellan åren beroende på vilka ansökningar som kommer in. Bidragsutbetalningarna inom 
verksamhetsområdet miljömål har ökat mellan åren vilket beror på större tilldelning av framförallt LOVA och LONA medel 
vilket återspeglas i bidragsutbetalningarna. 
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Not 17 Årets kapitalförändring 2021 2020   
Verksamhetsutfall 

  
  

Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 94 258   
Semesterlöne- och löneskuld 22 103   
Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 som finansieras av anslag -22 -103   
Summa verksamhetsutfall 94 258      

  
Uppbörd 0 0      

  
Transfereringar 

  
  

Summa transfereringar 0 0    
      

Summa årets kapitalförändring 94 258      
  

Årets kapitalförändring är lägre 2021 än 2020, främst beroende på att under 2020 fakturerades avgifter avseende 
dammsäkerhet avseende både 2019 och 2020.  
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Noter till balansräkning 
Not 18 Materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31   

Förbättringsutgifter på annans fastighet 
  

  
Ingående anskaffningsvärde 4 190 3 957   
Årets anskaffning 575 233   
Utgående anskaffningsvärde 4 765 4 190      

  
Ingående avskrivningar -3 138 -2 547   
Årets avskrivningar -687 -591   
Utgående avskrivningar -3 825 -3 138    

      
Bokfört värde 940 1 052      

  
Maskiner, inventarier, installationer mm. 

  
  

Ingående anskaffningsvärde 12 513 12 655   
Årets anskaffning 2 580 140   
Årets försäljning, utrangering 0 -282   
Utgående anskaffningsvärde 15 093 12 513      

  
Ingående avskrivningar -11 514 -10 537   
Årets avskrivningar -1 071 -1 259   
Årets försäljning, utrangering 0 281   
Utgående avskrivningar -12 585 -11 514    

      
Bokfört värde 2 508 999      

  
Pågående nyanläggningar 

  
   

      
Bokfört värde 0 0      

     

  
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 3 448 2 051 
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Not 19 Fordringar hos andra myndigheter 2021-12-31 2020-12-31   
Diverse fordringar andra myndigheter 3 690 1 101   
Mervärdesskatt 3 074 1 446   
Summa 6 764 2 547      

  
Den stora skillnaden mellan åren avseende diverse fordringar andra myndigheter beror på fakturering till Naturvårdsverket 
avseende ersättningar på 2 mnkr. Dessa ersättningar var högre 2021 än 2020 beroende på investeringar som gjordes i ett 
naturreservat (nybyggnation av förråd). 

     
Not 20 Övriga kortfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31   

Uppbördsfordringar 3 971 646   
Övriga kortfristiga fordringar 515 462   
Summa 4 487 1 107      

  
Övriga kortfristiga fordringar består till största delen av en fordran för en felaktigt hanterad byggmoms. Den stora differensen 
mellan åren avseende uppbördsfordringar beror på att miljöskyddsavgifterna fakturerades senare på året, och därmed inte hann 
betalas in under räkenskapsåret.  
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Not 21 Periodavgränsningsposter 2021-12-31 2020-12-31 
  Förutbetalda kostnader   
  Förutbetalda hyror 2 925 2 850 
  Övriga förutbetalda kostnader 490 199 
  Summa förutbetalda kostnader 3 416 3 049 
     

  Differensen mellan övriga förutbetalda kostnader beror till största delen på en faktura på 110 tkr för inglasning av 
receptionsdisken i januari 2022 som betalades under 2021. 

     
  Upplupna bidragsintäkter   

  Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 17 505 18 875 
  varav   

  Statens jordbruksverk 14 130 16 527 
  Riksantikvarieämbetet 1 737 1 503 
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 706 0 
  Tillväxtverket 254 0 
  Länsstyrelsen i Örebro län 251 221 
  Havs- och vattenmyndigheten 231 188 
  Länsstyrelsen i Skåne län 148 37 
  Naturvårdsverket 86 182 
  Post- och telestyrelsen 49 0 
  Länsstyrelsen i Jönköpings län 46 0 
  Kammarkollegiet 28 0 
  Arbetsförmedlingen 27 22 
  Länsstyrelsen i Kronobergs län 14 0 
  Länsstyrelsen i Södermanlands län 9 0 
  Länsstyrelsen i Västmanlands län 6 88 
  Länsstyrelsen i Dalarnas län 0 18 
  Länsstyrelsen i Stockholms län 0 88 
  Länsstyrelsen i Gotlands län 0 1 
  Socialstyrelsen 0 0 
  Skogsstyrelsen -217 0 
     
  Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 53 0 
  varav finansiering genom EU-fonder 0 0 
       
  Totala upplupna bidragsintäkter 17 558 18 875 

     
  Övriga upplupna intäkter 1 691 804 
     
  Summa periodavgränsningsposter 22 665 22 728 
     

  
Upplupna bidragsintäkter från Jordbruksverket avser till största delen upparbetade kostnader i länsstyrelsens projekt i egen regi 
inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 (10,2 miljoner). Medlen kan rekvireras fram till år 2023. Resterande del består av 
upparbetade kostnader under 2021. 
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Not 22 Avräkning med statsverket 2021-12-31 2020-12-31   
Uppbörd 

  
  

Ingående balans -771 -434   
Redovisat mot inkomsttitel (-) -7 031 -7 032   
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 3 773 6 695   
Skulder avseende uppbörd -4 028 -771      

  
Anslag i icke räntebärande flöde 

  
  

Ingående balans 0 201   
Redovisat mot anslag (+) 100 207   
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke räntebärande 
flöde (-) 

-45 -408 

  
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 55 0      

  
Anslag i räntebärande flöde 

  
  

Ingående balans -273 -3 192   
Redovisat mot anslag (+) 121 849 118 913   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -121 813 -115 994   
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -237 -273      

  
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 

  
  

Ingående balans 134 237   
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -22 -103   
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 112 134      

  
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto  

  

  
Ingående balans 20 555 20 812   
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 116 918 146 361   
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -128 421 -140 331   
Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -3 728 -6 287   
Övriga fordringar på statens centralkonto 5 324 20 555    

      
Summa utgående balans avräkning med statsverket 1 225 19 645      

Not 23 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31   
Räntekonto i Riksgälden 49 228 20 728      

  
Länsstyrelsens räntekontokredit uppgår till 6 000 tkr och den är inte utnyttjad under året. Differensen mellan åren avseende 
saldo räntekonto beror främst på att oförbrukade bidrag som har betalats in i räntebelagt betalningsflöde har ökat med 24 716 
tkr mellan åren.       

Not 24 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31   
Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 6 639 6 623      

  
Posten består av deponerade medel avseende hyra, arrende samt säkerhet för tillstånd avseende miljöfarlig verksamhet.      
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Not 25 Kassa och bank 2021-12-31 2020-12-31   
Danske bank, Bygdemedel 158 187   
Danske bank, Stiftelsen Sveriges nationaldag 20 20   
Dagskassor 1 1   
Summa 179 209 

 

Not 26 Förändring av myndighetskapitalet               
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Utgående balans 2020 0 20 0 -2 010 0 258 -1 731   

varav 
      

    
Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 0 0 0 -2 010 0 258 -1 751   

  
      

    
Ingående balans 2021 0 20 0 -2 010 0 258 -1 731   
  

      
    

Föregående års kapitalförändring 0 0 0 258 0 -258 0   
  

      
    

Årets förändring 
      

    
varav 

      
    

Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 0 0 0 0 0 94 94   
  

      
    

Summa årets förändring 0 0 0 0 0 94 94   
  

      
    

Utgående balans 2021 0 20 0 -1 751 0 94 -1 637           
  

Donationskapital avser Stiftelsen Sveriges nationaldags medel. 

 

Not  27 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2021-12-31 2020-12-31   
Ingående avsättningar 351 365   
Årets pensionskostnader 382 176   
Årets pensionsutbetalningar -201 -191   
Utgående avsättning 532 351      

  
Två nya delpensioner har beviljats under året. Myndigheten har totalt 4 personer som är beviljade delpension. 
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Not  28 Övriga avsättningar 2021-12-31 2020-12-31   
Lokalt omställningsarbete 

  
  

Årets förändring 187 251   
Utgående balans 1 816 1 629      

  
Omstruktureringsåtgärder 

  
  

Årets förändring 0 0    
      

Summa övriga avsättningar 1 816 1 629   
Länsstyrelsen har under året använt 129 tkr av de avsatta medlen för lokalt omställningsarbete. Under nästkommande år räknar 
myndigheten med att använda 150 tkr av medlen.      

Not  29 Lån i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31   
Ingående balans 2 051 3 695   
Under året upptagna lån 3 155 433   
Årets amorteringar -1 758 -2 077   
Utgående balans 3 448 2 051      

  
Beviljad låneram 7 000 8 000 

     

  
Myndigheten har tagit upp lån för samtliga investeringar som är bokförda under året.      

Not 30 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31   
 Beviljad kreditram 6 000 5 500      

Not  31 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2021-12-31 2020-12-31   
Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 2 300 3 240   
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 2 964 2 640   
Mervärdesskatt 630 19   
Summa 5 894 5 898      

Not  32 Leverantörsskulder 2021-12-31 2020-12-31   
Leverantörsskulder 6 506 1 640      

  
Skillnaden mellan åren beror på att länstyrelsen under 2020, på grund av pandemin, betalade alla leverantörsskulder till privata 
sektorn omgående men har under 2021 återgått till att betala på förfallodagen. 
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Not  33 Övriga kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31   
Personalens källskatt 2 647 2 322   
Övriga kortfristiga skulder 242 79   

Bestående av 
  

  
Transfereringar under utbetalning 201 36   
Övrigt 42 43      

  
Summa 2 889 2 401      

  
Differensen avseende transfereringar under utbetalning består främst av bidrag för betande fåglar där utbetalning sker under 
januari 2022.       

Not  34 Depositioner 2021-12-31 2020-12-31   
Depositioner 6 652 6 630      

  
Differens mot övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar, not 24, beror på ännu ej gjorda flödesjusteringar. Av beloppet 
på 6 652 tkr bedöms 2 053 tkr regleras efter mer än 12 månader. 
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Not 35 Periodavgränsningsposter 2021-12-31 2020-12-31   
Upplupna kostnader 

  
  

Upplupna löner, arvoden inkl social avg 82 785   
Upplupna semesterlöner inkl social avg 11 054 8 978   
Övriga upplupna kostnader 2 483 2 260   
Summa upplupna kostnader 13 619 12 024   
Skillnaden mellan åren avseende upplupna löner, arvoden inkl sociala avg beror på att retroaktiva löner kopplade till 
lönerevision inte hann betalas ut år 2020.      

  
Oförbrukade bidrag från annan myndighet 53 942 43 277   

varav 
  

  
Naturvårdsverket 21 817 18 427   
Länsstyrelsen i Örebro län 11 362 4 710   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 6 796 4 980   
Statens jordbruksverk 3 611 2 903   
Havs- och vattenmyndigheten 3 552 3 892   
Riksantikvarieämbetet 3 224 4 736   
Länsstyrelsen i Västmanlands län 552 546   
Länsstyrelsen i Jönköpings län 468 217   
Länsstyrelsen i Kronobergs län 427 480   
Lunds universitet 329 273   
Länsstyrelsen i Hallands län 266 287   
Länsstyrelsen i Dalarnas län 252 88   
Tillväxtverket 230 230   
Länsstyrelsen i Stockholms län 180 342   
Länsstyrelsen i Skåne län 141 71   
Länsstyrelsen i Södermanlands län 134 84   
Uppsala universitet 121 145   
Sveriges lantbruksuniversitet 121 145   
Statens energimyndighet 96 384   
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 69 0   
Kärnavfallsfonden 67 92   
Länsstyrelsen i Östergötlands län 45 45   
Linnéuniversitetet 40 48   
Skogsstyrelsen 39 0   
Livsmedelsverket 2 0   
Post- och telestyrelsen 0 153      

  
Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att användas: 

  
  

 - Inom tre månader 54 % 29 215   
 - mer än tre månader till ett år 23 % 12 470   
 - mer än ett år till tre år 23 % 12 257   
 - mer än tre år 0 % 0 
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Not 35 Periodavgränsningsposter 2021-12-31 2020-12-31   
Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer eller 
privatpersoner 

917 995 
  

varav finansiering genom EU-fonder 0 0      
  

Summa oförbrukade bidrag 54 859 44 272      
  

Skillnaden mellan åren avseende bidrag från Riksantikvarieämbetet beror på att mer bidragsmedel betalats ut till byggnads- och 
kulturminnesvård. Bidragsutbetalningarnas storlek varierar mellan åren beroende på vilka ansökningar som kommer in. 
Medelstilldelningen från Länsstyrelsen i Örebro är väsentligt högre 2021 än 2020 ökningen beror främst på ökade bidrag för 
pandemirelaterad verksamhet, ca 10 miljoner. Delar av dessa medlen, ca 3 miljoner, har inte förbrukats under året. Resterande 
ökning kan inte enkelt förklaras då utfallet är en summering av en rad olika projekt. Ökningen av oförbrukade bidrag från MSB 
beror på en lägre förbrukning av Kärnkraftsmedel år 2020 som förts över till 2021. Den lägre förbrukningen under 2020 berodde 
på pandemin då flera medarbetare som vanligtvis arbetar med dessa uppgifter istället var engagerade i stabsarbetet.      

  
Övriga förutbetalda intäkter 

  
  

Summa förutbetalda intäkter 0 0      

  
Summa periodavgränsningsposter 68 479 56 296 

 

Noter till anslagsredovisning 
    Anslag/Benämning Villkor Belopp Utfall 
Not 36 01 05 001 002 

Länsstyrelserna m.m., 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Anslagskredit 3 648 0   
Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 3 654 237   
Kredit på räntekonto 6 000 0   
Låneram för anläggningstillgångar 7 000 0   
Finansiering av förvaltningskostnader hos Region 
Uppsala 

2 164 2 129 
  

År 2020 bokfördes 35 tkr för mycket som lämnade bidrag på anslag 01 05 001 002 p.g.a. fel uppgifter i regleringsbrev till några 
av länsstyrelserna. Ändringsbeslut 2020-12-03. Regleringsbreven rättades sedermera. Beloppet har dragits av år 2021 på 
januari månads utbetalning.   
 

Not 37 19 01 001 002 Regionala 
tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Anslagskredit 5 0   
Anslagsbehållning som disponeras inget 

 

  
Uppföljning och utvärdering 100 100   
Beställningsbemyndigande 0 0   

Inga framtida åtaganden har gjorts och länsstyrelsen har inga oinfriade beställningsbemyndiganden från tidigare år. 
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Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 
Årsredovisningen är beslutad den 21 februari 2022 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter 
och myndighetens ekonomiska ställning. 

Uppsala den 21 februari 2022 

 

 

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 § p1 Verka för att nationella mål får genomslag Övergripande om nationella mål, samverkan, 

tillsyn, länets utveckling och Agenda 2030 
2 § p2 Arbeta sektorsövergripande och samordna olika samhällsintressen och 

statliga insatser 
Övergripande om nationella mål, samverkan, 
tillsyn, länets utveckling och Agenda 2030 

2 § p3 Följa tillståndet i länet Övergripande om nationella mål, samverkan, 
tillsyn, länets utveckling och Agenda 2030 

2 § p4 Främja samverkan Övergripande om nationella mål, samverkan, 
tillsyn, länets utveckling och Agenda 2030 

2 § p5 Ansvara för angivna tillsynsuppgifter Övergripande om nationella mål, samverkan, 
tillsyn, länets utveckling och Agenda 2030 

3 § p1 De allmänna valen Övrig förvaltnings och trafikföreskrifter 

3 § p2 Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och 
samordning av åtgärder mot djursjukdomar 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 

3 § p3 Regional tillväxt Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

3 § p4 Infrastrukturplanering Regional tillväxt och infrastrukturplanering 
3 § p5 Hållbar samhällsplanering och boende Hållbar samhällsplanering och boende 
3 § p6 Energi och klimat Energi och klimat 
3 § p7 Kulturmiljö Kulturmiljö 
3 § p8 Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap Samhällsskydd och beredskap 
3 § p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd Naturvård och miljöskydd 
3 § p10 Lantbruk och landsbygd Areella näringar 

3 § p11 Fiske Areella näringar 
3 § p12 Folkhälsa Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m.. 
3 § p13 Jämställdhet Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m.. 
3 § p14 Integration Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m.. 
4 § p1 Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken Areella näringar 
4 § p2 Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

4 § p3 I utpekade län göra de utredningar om det allmänna fiskeintresset som 
begärs av andra myndigheter i ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken 

Areella näringar 

4 § p4 I utpekade län vara förvaltande och attesterande myndighet för vissa 
program inom EU:s strukturfonder 

Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

4 § p5 I utpekade län vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller 
och inspektioner på plats enligt… 

Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

4 § p6 I utpekade län vara ansvarig för kontroller enligt … Regional tillväxt och infrastrukturplanering 
5 § p1 Integrering av jämställdhetsperspektiv Integrering av sektorsövergripande områden 
5 § p2 Individbaserad statistik med kön som fördelningsgrund Integrering av sektorsövergripande områden 

5 § p3 Vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn, analysera konsekvenserna 
och ta särskild hänsyn till barns bästa 

Integrering av sektorsövergripande områden 

5 § p4 Verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Integrering av sektorsövergripande områden 

5 § p5 Integrera mänskliga rättigheter genom att belysa, analysera och beakta dem, 
särskilt skyddet mot diskriminering 

Integrering av sektorsövergripande områden 

5 § p6 Beakta folkhälsomålet i arbetet med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, 
krishantering samt alkohol och tobak 

Integrering av sektorsövergripande områden 

5 § p7 Verka för att förenkla för företag Integrering av sektorsövergripande områden 
5 § p8 Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat Energi och klimat 



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN – ÅRSREDOVISNING 2021 

141 
 

 

Paragraf Uppgift / Uppdrag Avsnitt i årsredovisning 
5 § p9 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 miljö-
arbetets utveckling 

Naturvård och miljöskydd 

7 § Geografiskt områdesansvar enligt förordningen (2015:1052) Samhällsskydd och beredskap 
14 § Miljöprövningsdelegation Naturvård och miljöskydd 
15 § Vattendelegation Naturvård och miljöskydd 
16 § Delegation för rennäringsfrågor Areella näringar 

17 § Kampsportsdelegation Övrig förvaltning och trafikföreskrifter 
18 § Viltförvaltningsdelegation enligt förordning (2009:1474) Övrig förvaltning och trafikföreskrifter 
19 §  Fjälldelegation Naturvård och miljöskydd 

Bilaga B. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i 
årsredovisningen 
Bilagan innehåller återrapporteringar och uppdrag som redovisas i årsredovisningen och som framgår i 
länsstyrelsernas regleringsbrev 2021. 

Uppdrag i regleringsbrev 2021 Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 
1A1 Främja arbetet med Agenda 2030 1 Mål och återrapporteringskrav /  

A. Nationella mål  
Övergripande om nationella 
mål, samverkan, tillsyn, länets 
utveckling och Agenda 2030 

Alla län 

1A2 Regionalt livsmedelsstrategiarbete 1 Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål  

Areella näringar Alla län 

1A3 Målsättningar för hantering av EU-
stöd 

1 Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål  

Areella näringar Alla län 

1A4 Handlingsplan för grön infrastruktur 1 Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål  

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A5 Nationella målen för 
kulturmiljöarbetet 

1 Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål  

Kulturmiljö Alla län 

1A6 Förorenade områden Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål 

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A7 Cirkulär ekonomi Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål 

Naturvård och miljöskydd Alla Län 

1A8 Bevarandeplaner Natura 2000-
områden 

Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål 

Naturvård och miljöskydd Berörda län 

1A9 Nationella planen för moderna 
miljövillkor 

Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål 

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A10 EU:s gemensamma jordbrukspolitik Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål 

Areella näringar Alla län 

1A11 Landsbygdsprogrammet samt Havs- 
och fiskeriprogrammet 

Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål 

Areella näringar Alla län 

1A12 Mänskliga rättigheter och icke-
diskriminering 

Mål och återrapporteringskrav /  
A. Nationella mål 

Folkhälsa, jämställdhet, 
integration m.m.. 

Alla län 

1B1 Civilt försvar och 
beredskapsplanering 

Mål och återrapporteringskrav /  
B. Sektorsövergripande och 
samordnande 

Samhällsskydd och beredskap Alla län 

1B2 IT- incidenter Mål och återrapporteringskrav /  
B. Sektorsövergripande och 
samordnande 

Samhällsskydd och beredskap Västra Götaland 
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Uppdrag i regleringsbrev 2021 Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 
1B3 Invasiva främmande arter Mål och återrapporteringskrav /  

B. Sektorsövergripande och 
samordnande 

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1B4 Naturvård, artbevarande m.m. Mål och återrapporteringskrav /  
B. Sektorsövergripande och 
samordnande 

Övrig förvaltning och 
trafikföreskrifter/ 
Naturvård, artbevarande m.m. 

Alla län 

1C1 Regionalt tillväxtarbetet och 
samverkan med regionerna 

Mål och återrapporteringskrav /  
C. Främjande av länets utveckling 

Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Alla län 

1C2 Mål i regionala utvecklingsstrategin Mål och återrapporteringskrav /  
C. Främjande av länets utveckling 

Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Alla län 

1C3 Förenkla för företag Mål och återrapporteringskrav /  
C. Främjande av länets utveckling 

Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

1C4 Omarrondering i Dalarnas län Mål och återrapporteringskrav /  
C. Främjande av länets utveckling 

Areella näringar Dalarna 

1C5 Förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck m.m. 

Mål och återrapporteringskrav /  
C. Främjande av länets utveckling 

Folkhälsa, jämställdhet, 
integration m.m.. 

Östergötland 

1D1 Kontrollplan för livsmedelskedjan Mål och återrapporteringskrav /  
D. Tillsyn 

Livsmedelskontroll, djurskydd 
och allmänna veterinära frågor 

Alla 

1D2 Kontroll av livsmedel och foder i 
primärproduktionen 

Mål och återrapporteringskrav /  
D. Tillsyn 

Livsmedelskontroll, djurskydd 
och allmänna veterinära frågor 

Alla 

1D3 Markärenden ovanför odlingsgränsen Mål och återrapporteringskrav /  
D. Tillsyn 

Areella näringar Jämtland, 
Västerbotten och 
Norrbotten 

1D4 En hållbar rennäring och en gynnsam 
bevarandestatus för stora rovdjur 

Mål och återrapporteringskrav /  
D. Tillsyn 

Naturvård och miljöskydd Dalarna, Väster-
norrland, Jämtland, 
Västerbotten och 
Norrbotten 

1D5 Hållbar rennäring Mål och återrapporteringskrav /  
D. Tillsyn 

Areella näringar Berörda län 

1D6 Ersättning för skada på fisk och 
fiskeredskap 

Mål och återrapporteringskrav /  
D. Tillsyn 

Areella näringar Alla län 

1D7 ersättning för skada av vilt på annat 
än renar, fisk och fiskeredskap 

Mål och återrapporteringskrav /  
D. Tillsyn 

Övrig förvaltning och 
trafikföreskrifter 

Alla län 

1E1 Struktur för återrapportering enligt 2 § 
förordningen med länsstyrelseinstruktion 

Mål och återrapporteringskrav /  
E. Övrigt 

Övergripande om nationella 
mål, samverkan, tillsyn, länets 
utveckling och Agenda 2030 

Alla län 

2.1 ÅR i enhetlig struktur, redovisning av 
statistik enligt VÄS m.m. 

Organisationsstyrning Året i siffror Alla län 

3B5 Samverkansråd vid Statens kulturråd Uppdrag / B. Samordnande och 
sektorsövergripande 

Kulturmiljö Halland 

3B22 Anvisningsmodell för 
ensamkommande barn och anvisning av 
nyanlända 

Uppdrag / B. Samordnande och 
sektorsövergripande 

Folkhälsa, jämställdhet, 
integration m.m.. 

Alla län 

3E1 Systematisk användning och analys 
av data och statistik 

Uppdrag / E. Övriga uppdrag Övrig redovisning Södermanland 

3E4 Kompetensinsats riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete 

Uppdrag / E. Övriga uppdrag Samhällsskydd och beredskap Alla län 
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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 redovisning 

3 kap. 2 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 

Avgiftsfinansierad verksamhet Övrig redovisning 

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

Kompetensförsörjning Arbetsmiljö 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 Arbetsmiljö 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  

Bilaga D. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i särskild 
ordning 
Bilagan innehåller regleringsbrevsuppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev 2021 som redovisas i särskild 
ordning.  

Uppdrag i regleringsbrev 2021 Område Rapporterings-
datum 

Rapporterat till 

2.2 Underlag till tabeller i 
årsredovisningen 

Organisationsstyrning 2022-02-22 Lst Örebro 

2.3 Redovisa antalet 
årsarbetskrafter 

Organisationsstyrning 2021-03-15 Miljödepartementet 

3A1 Minskat och förenklat 
uppgiftslämnande 

3 Uppdrag / A. Nationella mål 2022-02-25 Näringsdepartementet 

3A2 Naturnära jobb 3 Uppdrag / A. Nationella mål 2022-02-15 Näringsdepartementet 
3A3 Energi- och klimatpolitiska 
målen 

3 Uppdrag / A. Nationella mål 2022-02-25 Lst Dalarna redovisar till 
Miljödepartementet (kopia till 
Infrastrukturdepartementet) 

3A5 Stöd till kommunernas 
kontinuitetsplanering 

3 Uppdrag / A. Nationella mål 2021-04-15 
2021-09-30 
2022-02-28 
2023-02-22 

Dricksvatten Lst Jönköping redovisar till 
Näringsdepartementet 
Avloppsrening Lst Västernorrland 
redovisar till Miljödepartementet 

3A6 Resultat och effekter av 
arbetet med att skydda 
dricksvatten 

3 Uppdrag / A. Nationella mål 2022-03-01 Lst Kalmar redovisar till 
Miljödepartementet (kopia till 
Näringsdepartementet) 

3A7 Kostnader för hantering av 
EU-stöden 

3 Uppdrag / A. Nationella mål 2021-02-01 Näringsdepartementet 

3A8 Föregående års fisketillsyn 3 Uppdrag / A. Nationella mål 2022-02-01 Havs- och vattenmyndigheten (kopia till 
Näringsdepartementet) 

3B1 Aktiviteter på 
demokratiområdet 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-03-15 Lst Jönköping redovisar till 
Kulturdepartementet 
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Uppdrag i regleringsbrev 2021 Område Rapporterings-
datum 

Rapporterat till 

3B2 Inriktningsmål för 
överklagade kommunala beslut 
om lov 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-25 Boverket (kopia till Finans-
departementet) 

3B3 Stödja kommunerna i deras 
arbete med att motverka 
vräkningar 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2021-06-15 Boverket i enlighet med förordningen 
(2011:1160) om regionala bostads-
marknadsanalyser och kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar 

3B4 Planeringsunderlag för 
kulturmiljöer inom havsplanering 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2023-01-31 Lst Västra Götaland redovisar till Havs- 
och vattenmyndigheten (kopia till 
Miljödepartementet) 

3B6 Civilt försvar och 
krisberedskap 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2021-10-31 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (kopia till Justitie-
departementet) 

3B7 Restaurering och anläggning 
av våtmarker 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-15 Lst Gotland redovisar till Miljö-
departementet 

3B8 Regionala arbetet med 
friluftspolitiken 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-15 Naturvårdsverket (kopia till Miljö-
departementet) 

3B9 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-15 Lst Västernorrland redovisar till Havs- 
och vattenmyndigheten (kopia till Miljö-
departementet) 

3B10 Naturvård m.m. 3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-15 Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten (kopia till 
Miljödepartementet) 

3B11 Förutsättningar för vilda 
pollinatörer i landskapet 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-15 Naturvårdsverket (kopia till Miljö-
departementet) 

3B12 Skydd av tätortsnära natur 3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2025-09-30 Lst Stockholm, Skåne och Västra 
Götaland redovisar till Miljö-
departementet 

3B13 Förslag på Natura 2000-
områden för gråsäl 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2021-09-30 Havs- och vattenmyndigheten 

3B14 Minska spridning av 
granbarkborrar från skyddade 
områden 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2021-12-01 Lst Kronoberg redovisar till 
Näringsdepartementet 

3B15 Statlig närvaro och service i 
länet 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

- Lst Örebro redovisar till Finans-
departementet 

3B16 Funktionshinderpolitiska 
strategier och planer 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2021-12-14 
2022-12-13 
2024-03-01 

Socialdepartementet 

3B17 Tillämpningen av barns 
rättigheter 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2021-03-01 
2022-03-01 
2023-03-31 

Lst Dalarna redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B18 Tillämpning av lagen 
(2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2021-11-12 Lst Stockholm och Sametinget (kopia till 
Kulturdepartementet) 

3B19 Verka för 
minoritetspolitikens fastställda mål 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-04-06 Lst Stockholm redovisar till Kultur-
departementet 

3B20 Utveckla 
utbildningsmaterialet inom 
samhällsorienteringen 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2021-06-30 Lst Västra Götaland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B21 Lägesbilder om 
mottagandet av nyanlända och 
asylsökande 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B23 Kommuners beredskap och 
mottagningskapacitet för 
mottagandet av vissa nyanlända 
invandrare 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B24 Kommuners beredskap och 
mottagningskapacitet för 
ensamkommande barn och unga 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 
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Uppdrag i regleringsbrev 2021 Område Rapporterings-
datum 

Rapporterat till 

3B25 Insatser för asylsökande 
m.fl. 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B26 Redogöra för vilka insatser 
som ersättning lämnats enligt 37 
och 37 a §§ 

3 Uppdrag / B. Samordnande 
och sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B27 Redovisning om 
samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare 

Uppdrag / B. Samordnande och 
sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B28 Redovisning om portalen 
informationsverige.se 

Uppdrag / B. Samordnande och 
sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Västra Götaland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B29 goda exempel på 
uppsökande och motiverande 
arbete för att nå utrikes födda 
kvinnor  

Uppdrag / B. Samordnande och 
sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3C1 redovisa den svenska 
beslutade och utbetalda 
medfinansieringen av territoriella 
program  

Uppdrag / C. Främjande av 
länets utveckling 

2021-03-31 Lst Jämtland, Norrbotten och 
Västerbotten redovisar till 
Näringsdepartementet 

3C2 redovisa beslutade och 
utbetalade EU-medel för 
territoriella program 

Uppdrag / C. Främjande av 
länets utveckling 

2021-03-31 Lst Jämtland, Norrbotten och 
Västerbotten redovisar till Närings-
departementet 

3C3 Lämna utgiftsprognoser m.m. Uppdrag / C. Främjande av 
länets utveckling 

- Tillväxtverket 

3C4 Bredbandsutbyggnad Uppdrag / C. Främjande av 
länets utveckling 

2022-01-31 Post- och telestyrelsen (kopia till 
Infrastrukturdepartementet) 

3C5 Grundläggande betaltjänster Uppdrag / C. Främjande av 
länets utveckling 

2021-12-01 Lst Dalarna redovisar till 
Infrastrukturdepartementet 

3C6 Plan för det fortsatta arbetet 
med omarrondering av mark 

Uppdrag / C. Främjande av 
länets utveckling 

2021-04-01 Lst Dalarna redovisar till 
Näringsdepartementet 

3C7 Länssstrategier för 
jämställdhetsintegrering 

Uppdrag / C. Främjande av 
länets utveckling 

2022-02-22 Arbetsmarknadsdepartementet 

3C8 förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor m.m. 

Uppdrag / C. Främjande av 
länets utveckling 

2022-03-11 Arbetsmarknadsdepartementet 

3D1 Byggnadsnämndernas 
tillsynsarbete 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-01-31 Boverket (kopia till 
Finansdepartementet) 

3D2 Tillsynsutveckling enligt 
miljöbalken 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-02-15 Naturvårdsverket 

3D3 Förberedelse för 
uppgiftslämnande till 
Naturvårdsverket 

Uppdrag / D. Tillsyn 2021-11-30 Lst Skåne redovisar till 
Miljödepartementet 

3D4 Prövning enligt miljöbalken Uppdrag / D. Tillsyn 2022-03-31 Lst Västernorrland redovisar till 
Miljödepartementet 

3D5 Beslut om upphävande av 
och dispens från strandskyddet 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-02-15 Naturvårdsverket (kopia till 
Miljödepartementet) 

3D6 Effektiv och rättssäker tillsyn Uppdrag / D. Tillsyn 2021-10-01 Lst Västernorrland redovisar till 
Finansdepartementet 

3D7 Effektivisera 
prövningsverksamheten 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-10-03 Lst Blekinge redovisar till 
Finansdepartementet 

3E2 Indelning av hur 
länsstyrelserna ska redovisa 
avgiftsbelagd verksamhet 

Uppdrag / E. Övriga uppdrag 2021-09-30 Lst Örebro redovisar till 
Finansdepartementet 

3E3 Redovisa prognoser Uppdrag / E. Övriga uppdrag 2021-02-05 
2021-04-29 
2021-06-30 
2021-10-25 

Hermes 
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