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1. Utgångspunkter för verksamheten 

1.1. Länsstyrelsens uppdrag 
 

Länsstyrelsen är statens regionala förvaltningsmyndighet under regeringen och 

leds av en myndighetschef, landshövdingen. Myndigheten styrs utifrån ett stort 

antal lagar, förordningar, instruktioner, regleringsbrev eller särskilda 

regeringsbeslut.  

Länsstyrelsens mål, uppgifter och allmänna verksamhetsinriktning framgår av 

förordning (2007:825) med instruktion för länsstyrelserna, regleringsbrev för 

länsstyrelserna och andra beslut av regeringen rörande myndigheten. 

Vidare ska beaktas: 

 förvaltningslagen (1986:223), offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) och myndighetsförordningen (2007:515) 

 andra lagar och författningar som berör Länsstyrelsens verksamhet 

 avtal och regler som rör de anställda på Länsstyrelsen 

 myndighetens arbetsordning, samt myndighetens övriga styrande 

dokument 

 

Myndighetschefen preciserar inom ramen för regeringens beslut målen för 

verksamheten och dess inriktning i en årligen fastställd verksamhetsplan. 

Myndighetens verksamhetsplan 2014 tar sin utgångspunkt i den strategiska 

inriktningen för perioden 2012-2015 som beskrivs i dokumentet Länsstyrelsens 

strategiska inriktning 2012-2015 (dnr 100-2670-11, 2012-01-12). Denna 

fastställdes efter beslut av landshövdingen. 

Genomförandet av verksamheten ska också ta sin utgångspunkt i myndighetens 

vision och verksamhetsidé: 

Länsstyrelsen lyfter länet genom att agera Tidigt, Tydligt, Tillsammans. 

 Vi samlar länets aktörer i frågor som är viktiga för länets utveckling 

 Vi fattar beslut i frågor som kräver avvägning mellan olika intressen 

 Vi hanterar sakfrågor korrekt och effektivt med medborgaren och 

företagen i fokus 

Förhållningssättet till arbetet med att lösa uppgifterna ska präglas av 

myndighetens värdegrund: 

 Ansvar 

 Engagemang 

 Respekt 

 Öppenhet 
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1.2. Myndighetsövergripande inriktning 
 

Följande sex principer, som tillsammans utgör värdegrunden för den statliga 

förvaltningen, ska prägla all myndighetens verksamhet: 

 Demokrati 

 Legalitet 

 Objektivitet, saklighet och likabehandling 

 Fri åsiktsbildning 

 Respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans  

frihet och värdighet  

 Effektivitet och service 

Uppgifter som rör myndighetsutövning, till vilken tillsyn räknas, ska prioriteras 

före andra arbetsuppgifter. Tillsynsplaner ska upprättas för varje område. Om 

prioritering måste ske mellan arbetsuppgifter som alla innefattar 

myndighetsutövning gäller följande: 

Ärenden som initieras av enskilda (inkl. juridiska personer) ska normalt 

prioriteras före ärenden som initieras av Länsstyrelsen eller annan företrädare för 

det allmänna. Undantag från den grundregeln gäller ärenden som är led i en 

planeringsprocess där dröjsmål orsakar förseningar och kostnader i efterföljande 

led. 

Ärenden som är av betydelse från tillväxt- och sysselsättningssynpunkt 

prioriteras, särskilt sådana kopplade till bostadsbyggande.  

Konkreta mål för handläggningstider i vissa ärendegrupper framgår av bilaga två. 

Allmänt sett ska var och en i alla ärendegrupper därutöver beakta de 

resurssparande, förenklande och servicehöjande effekter som är förenade med att 

avgöra förhållandevis enkla ärenden utan dröjsmål. 

I Länsstyrelseinstruktionen 5 § förtydligas att vissa perspektiv särskilt ska 

integreras i all verksamhet på myndigheten. Dessa är jämställdhet, hänsyn till 

barn, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder, beaktande 

av mänskliga rättigheter (särskilt skyddet mot diskriminering), det nationella 

folkhälsomålet, förenkling för företag samt verka för att miljökvalitetsmålen 

uppnås. Varje enhet på Länsstyrelsen i Uppsala ska beakta att de perspektiv som 

är relevanta för den egna verksamheten integreras i genomförandet.  

Alla verksamheter på myndigheten ska ha ett proaktivt förhållningssätt och  t.ex.  

sträva efter att följa de utredningar som berör verksamhetsområdet och när så 

bedöms relevant på olika sätt bidra till utvecklingen inom området. 

1.3. Risk och säkerhet 
 

Det yttersta syftet med Länsstyrelsens risk- och säkerhetsarbete är att skydda 

organisationen, dess verksamhet, medarbetare och egendom mot skada, oavsett 

om det handlar om mänskligt lidande, skadat förtroende eller ekonomiska 

förluster. 
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Risk- och säkerhetsarbetet ska kännetecknas av: 

 Utgångspunkten är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som aldrig 

blir färdigt, och där hela organisationen måste bidra till att föra ut nya 

risker eller erfarenheter som kan utveckla arbetet. 

 Utgångspunkten att säkerhet inte handlar om att begränsa eller bygga 

murar, utan om att skapa rutiner som ger trygghet och handlingsutrymme 

i organisationen. 

 Insikt om att det inte går att skydda sig mot allt och att skyddsåtgärder 

inte är befogade bara i kraft av den risk de avhjälper, utan måste värderas 

utifrån både ekonomiska hänsyn och en analys av de eventuella 

oavsiktliga konsekvenser de kan få. 

 Insikt att trygghet och säkerhet är två olika saker och att hög säkerhet inte 

nödvändigtvis leder till upplevd trygghet – således kan insatser för att 

skapa trygghet vara lika befogade. 

 

1.4. Myndighetsövergripande insatser och 
verksamheter 

 

Med utgångspunkt i den beslutade strategiska inriktningen för 2012-2015 och 

utifrån de av regeringen särskilt prioriterade områdena för 2015 avser 

Länsstyrelsen att under året särskilt följa ett antal insatser och verksamheter som 

involverar flera enheter eller kanslier. En del av insatserna är nya för 2015, en del 

har påbörjats under 2014 eller tidigare. Några av dem kommer att bedrivas i 

projektform i enlighet med arbetsordningen.  

Under 2015 kommer följande insatser och verksamheter att särskilt följas upp: 

 Bostadsbyggandet i Uppsala län  (se avsnitt 2.5) 

 Vattenanknutna uppdrag (se avsnitt 2.5, 2.8, 2.10 och 2.11) 

 Utvecklingen av länets förmåga att i samverkan mellan aktörer hantera 

kriser (se avsnitt 2.8) 

 Social oro och sociala risker (se avsnitt 2.8)  

 Miljömålsarbetet (se avsnitt 2.10) 

 Uppstart av den nya programperioden för Landsbygdsprogrammet 2014-

2020 (se avsnitt 2.11) 

 Framtagandet av en strategisk inriktning för länsstyrelsen för perioden 

2016-2019 (se avsnitt 2.15) 

 Utveckling av länsstyrelsens kommunikationsarbete (se avsnitt 2.15) 

 Genomföra myndighetens flytt till nya lokaler i maj 2015 (se avsnitt 

2.15) 
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2. Planerad verksamhet 2015 

2.1. Trafikföreskrifter 
 

Länsstyrelsen har enligt trafikförordningen i uppdrag att meddela särskilda 

trafikregler i form av lokala trafikföreskrifter, undantag från vissa trafikregler, tillstånd 

rörande viss form av trafik samt att pröva överklaganden av de beslut som fattas av de 

kommunala trafiknämnderna/motsvarande. Gemensamt för dessa uppgifter är 

trafiksäkerhets- och framkomlighetsaspekter. 

Under 2015 kommer Länsstyrelsens huvudsakliga inriktning vara att behandla 

inkommande ansökningar om lokala trafikföreskrifter från allmänheten och andra 

myndigheter samt arbeta med att kvalitetssäkra  informationen i den rikstäckande 

databasen för trafikföreskrifter (RDT). 

 

2.2. Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 

 

Länsstyrelsen kontrollerar djurskydd efter anmälan hos enskilda personer, och 

huvudsakligen i förebyggande syfte hos lantbrukare. Vidare genomför 

Länsstyrelsen revisioner av kommunernas livsmedelskontroll och verkar 

samordnande för livsmedelsinspektörernas arbete genom att anordna 

samverkansmöten och utbildningar. Länsstyrelsen kontrollerar även 

djurhälsopersonal och arbetar med smittskydd.  

Utifrån ett övergripande folkhälsoperspektiv utgör en av Länsstyrelsens 

viktigaste arbetsuppgifter att tillse att antibiotikaanvändningen till djur sker på ett 

restriktivt och ansvarsfullt sätt. Detta för att minska riskerna för 

antibiotikaresistensutveckling, en resistens som sedan kan överföras till 

människor. Länsstyrelsen kommer under 2015 särskilt satsa på ökad kontroll av 

läkemedelsförskrivning till djur, och likaså hanteringen av läkemedel på 

gårdsnivå. 

Inom djurskyddskontrollen kommer den förebyggande kontrollen att ske i 

projektform, ett arbetssätt som har visat sig vara väl fungerande. Länsstyrelsen 

kommer under 2015 bland annat att prioritera kontroll av nötkreatursbesättningar 

samt personer med djurförbud. 

 

2.3. Regional tillväxt 
 

Internationell samverkan på länsnivå syftar till att främja den regionala tillväxten 

i linje med Sveriges politik för den globala utvecklingen. Som regional aktör har 

Länsstyrelsen i uppdrag att arbeta för EU:s sammanhållningspolitik. Det 

internationella arbetet utgår huvudsakligen från att vidareutveckla samverkan och 

utbyteskanalerna avseende näringsliv och forskning med vänprovinserna 

Vallonien (Belgien), Malopolska (Polen), Tartu (Estland) och Zhejiang (Kina). 
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Målet med den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet 

med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Europa 2020 strategin är 

vägledande vilken anger tre prioriteringar; Smart tillväxt (kunskap och 

innovation), Hållbar tillväxt (resurseffektiv, grön och konkurrenskraftig) och 

Inkluderande tillväxt (tillväxt för alla). I regleringsbrev påtalas även att 

länsstyrelserna inom detta område har uppgifter inom energi- och 

integrationsområdena. Det nationella styrdokumentet är den nationella strategin 

för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020. Prioriterade områden är 

innovation, företagande, entreprenörskap, kompetensförsörjning och 

internationellt, gränsöverskridande samarbete.  Arbetet genomförs även i relation 

till målen i länets RUS; Uppländsk drivkraft 3.0. 

Länsstyrelsens inriktning på arbetet inom området är att få använda regionala 

medel för tillväxt så att det gagnar länets utveckling på bästa sätt. Särskilt 

prioriterade är insatser för att främja innovation och entreprenörskap, 

internationalisering av länets näringsliv, forskning och sjukvård, 

kompetensförsörjning, integration och etablering, länets bostadsförsörjning samt 

infrastruktur och kommunikationer. Det regionala tillväxtarbetet bedrivs bl.a. i 

samverkan med STUNS och Regionförbundet.  

Länsstyrelsen ska även stärka arbetet med jämställdhet i det regionala 

tillväxtarbetet, i nära samverkan med Regionförbundet Uppsala län.  

Länsstyrelsen ska också verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig 

verksamhet enligt konkurrensförordningen i samverkan med Konkurrensverket.  

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

Internationell samverkan 

 Utveckla det regionala tillväxtarbetet genom att stärka relationerna till 

den diplomatiska kåren. 

 Stärka länets internationella konkurrenskraft genom att i samverkan med 

andra aktörer arrangera mötesplatser för länets företag, universitet, övriga 

aktörer och internationella intressen.  

 

Regional tillväxt 

 Stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig life science-industri i 

Uppsala och Sverige främst genom arbetet med forsknings- och 

innovationsagendan Sverige som internationellt centrum för life science 

(SILS) och KIC InnoLife, där EIT (European Institute of Innovation and 

Technology) i december 2014 beslutade att bevilja en ansökan från ett 

konsortium under ledning av Uppsala Universitet. 

 Bredda spridningen av de regionala tillväxtmedlen, t.ex. genom att 

utveckla former för handläggningen som tar hänsyn olika kategoriers 

behov (bl.a. småföretag, kön, ålder, etnicitet). 

 Utveckla samverkansformerna inom arbetet med regional tillväxt och 

integration/etablering, regional planering, stadsutveckling och 

landsbygdsutveckling 

 Fortsätta arbetet med att världsarvsnominera det materiella arvet från 

Linnés forskning inom systematisk biologi i enlighet med 
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inriktningsbeslut från 2012, särskilt med utgångspunkt från det Upstream 

Advice som gavs av ICOMOS i november 2014. 

 Bistå Regionförbundet i deras arbete med jämställdhetsintegrerad 

regional tillväxt, bl.a. genom att arrangera en mötesplats med fokus på 

jämställd tillväxt i samverkan med Regionförbundet. 

 I samverkan med landsbygdsutvecklings initiera och medverka till att 

genomföra insatser inom ramen för det Nordiska skärgårdssamarbetet 

med utgångspunkt från att detta finansieras som en av Nordiska 

ministerådets gränsregioner perioden 2014-2016. 

 Stärka samarbetet och utbytet med Åland inom olika frågor där det finns 

gemensamma beröringsområden, bl.a. genom att arrangera ett särskilt 

seminarium för att diskutera detta.   

 

2.4. Infrastrukturplanering 
 

Länsstyrelsen verkar för att underlätta kommunikationerna inom länet och hela 

Mälarregionen, så att dessa gynnar en hållbar utveckling och tillväxt. Goda 

kommunikationer för resande och transport av gods samt en bra IT-infrastruktur 

är en viktig tillväxtfrämjande faktor. Länsstyrelsen främjar detta genom 

omvärldsbevakning av strategiska frågor samt genom uppdragen att 

tillgängliggöra och förmedla underlag, bevaka, samordna och avväga statliga 

intressen i processer för miljöbedömningar och fysiska planer för 

transportinfrastruktur samt genom att administrera statligt stöd för utbyggnad av 

bredband på landsbygden.  

Länsstyrelsens viktigaste redskap är god tvärsektoriell beredning. 

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

 Verka för en god IT-infrastruktur i länet genom och samverkan med 

Länssamverkan bredband, främst via att sammankalla och leda 

Bredbandsgruppen i länet. 

 Delta i genomförandet av den regionala digitala agendan i samverkan 

med Regionförbundet, särskilt avseende den regionala 

bredbandsstrategin. 

 Verka för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på orter 

där samhällets behov inte tillgodoses av marknaden, bl.a. genom att 

stärka samverkan med ideella organisationer. 

 Tillsammans med övriga berörda myndigheter medverka till att forma en 

effektiv tillämpning av ny lagstiftning för planering av väginfrastruktur. 

 Arrangera en minimässa där olika aktörer på betaltjänstmarknaden bjuds 

in att visa upp sina tjänster (inom både ombudslösningar, dvs bank i 

butik, mobila betaltjänster som Swish och deponeringslösningar dvs. 

säkerhetslösningar för dagskassehantering/föreningskassa). 
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2.5. Hållbar samhällsplanering och boende 
 

Länsstyrelsens viktigaste uppgift inom området är att ge stöd och rådgivning till 

kommunerna och andra planupprättare om fysisk planering och allmänna 

intressen inklusive riksintressen. Samma gäller för de nationella och regionala 

mål, planer och program som har betydelse för den fysiska planeringen. 

Länsstyrelsen ska också föra stat-/kommundialogen om riksintressen och andra 

statliga och allmänna intressen i översiktsplaneringen. I uppgiften ingår också att 

göra en sammanfattande redogörelse för varje kommun per mandatperiod med 

statligt underlag samt Länsstyrelsens bedömning av aktualiteten hos varje 

kommuns översiktsplan. Länsstyrelsen gör årligen uppföljning av Plan- och 

byggväsendet och PBL-tillämpningen i länet.  

Myndigheten ska även särskilt säkerställa att handläggningstiderna för ärenden 

om överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen inte 

överstiger de nivåer som angivits som inriktningsmål i regleringsbrevetför 2015. 

Uppgifterna inom den fysiska planeringen omfattar också bedömning av 

betydande miljöpåverkan samt godkännande av MKB samt tillåtlighetsprövning 

av fysisk planering av vägar och järnvägar som innebär betydande miljöpåverkan, 

samråd och bevakning av fastighetsbildningsärenden samt samråd och 

tillåtlighetsprövning av kraftledning och rörledning. 

I Länsstyrelsens uppdrag ingår också att stödja kommunernas arbete med 

bostadsförsörjning och att uppmärksamma kommunerna på behov av regional 

samordning och verka för att sådan kommer till stånd. 

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

 Ge råd och stöd till länets kommunder avseende PBL med utgångspunkt 

från förändringar med anledning av ny mandatperiod, ny lagstiftning och 

Boverkets uppdrag om kompetensutvekling inom PBL. 

 Utveckla arbetsformerna för tillsyn och uppföljning av kommunerna 

avseende PBL bl.a. med utifrån uppdrag i regleringsbrevet för 2015. 

 Medverka till att utveckla tillämpningen av riksintressesystemet med 

utgångspunkt från Boverkets samordning av riksintressemyndigheter och 

tillsynsvägledning gentemot länsstyrelserna. 

 Fortsätta arbetet med att utveckla en Webbaserad katalogtjänst för 

planeringsunderlag (WKP) för att effektivisera spridningen och öka 

tillgängligheten till relevanta planeringsunderlag i form av geodata, 

dokument eller bilder som behövs för att tillämpa PBL och MB:s 

bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden (3 och 4 

kap) samt miljökonsekvenser och annat beslutsunderlag (6 kap).  

 Regionalisera nationella mål, planer och program för fysisk 

samhällsplanering, med utgångspunkt från Boverkets sammanställningar, 

som ett stöd för kommunernas planeringsarbete.  

 Utveckla de interna arbetsformerna i enlighet med förslaget till strategiskt 

område Bostadsbyggande i länet.   

 Implementera och förvalta arbetssätt och roller i enlighet med 

länsstyrelsens gemensamma GIS-policy på myndigheten. 
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 Stödja kommunernas bostadsförsörjningsarbete, bl.a. genom via dialoger, 

seminarier och annan informationsspridning.  

 Arrangera ett temaseminarim för planupprättare avseende bullerutsatta 

miljöer i bebyggelsemiljön samt industri och verksamhetsbuller som 

berör känslig markanvändning. 

 

 Medverka i Regionförbundets arbete med att ta fram en ny regional 

utvecklingsstrategi för Uppsala län. 

 Återstarta och vidareutveckla myndighetens Mark- och 

vattenanvändningsgrupp för att samla och koordinera Länsstyrelsens 

olika uppgifter avseende mark- och vattenanvändning. 

Länsstyrelsens arbete med med frågor kopplade till vatten ska under 2015 

förtydligas genom att: 

 Identifiera och ge en samlad lägesbeskrivning av länsstyrelsen 

vattenanknutna uppdrag. 

 

 Identifiera var insatser behöver förstärkas och vilka samverkansbehov 

som finns. 

 

Medverka till att arrangera Mälarkonferensen 2015. 

 

2.6. Energi och klimat 
 

Länsstyrelsen ska med ett långsiktigt perspektiv samordna och leda det regionala 

arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning, 

minskad klimatpåverkan och klimatinvesteringar.  

Arbetet som bedrivs i samverkan med olika aktörer vidareutvecklas fortlöpande 

och sker idag bl.a. med länets kommuner, Landstinget, Regionförbundet, 

näringslivet och näringslivsorganisationer, länets universitet, STUNS, JTI och SP 

samt Energikontoret, Biogas Öst och flera andra intresseorganisationer. 

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

Slutföra projektet avseende effektivisering av vissa transporter i kommunal 

verksamhet 

Verka för en ökad andel förnybar energi, särskilt avseende insatser för att uppnå 

planmässiga förutsättningar inom planeringsramen för vindkraft, bl.a. inventera 

olika aktörers förutsättningar för utbyggnad av vindkraft i Uppsala län. 

Genomföra insatser för att stödja näringslivets och kommunernas klimat- och 

energiarbete, bl.a. genom olika samverkansprojekt avseende energieffektiva 

transportlösningar eller alternativa energikällor. 

Tillsammans med länets övriga aktörer verka för att inom ramen för Horisont 

2020 starta relevanta samverkansprojekt med andra länder avseende 

energieffektivsering och minskad klimatpåverkan. 
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Vidmakthålla samverkan med jordbrukssektorn, särskilt beträffande sparsam 

körning av jordbruksmaskiner. 

 

2.7. Kulturmiljö 
 

Länsstyrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter på kulturmiljöområdet är att pröva 

ansökningar om tillstånd enligt kulturmiljölagen avseende fornlämningar, 

byggnadsminnen, kyrkoantikvariska frågor, byggnadsvård, fornvård och 

allmänna kulturmiljöärenden.  

Syftet är att garantera att lagar och andra demokratiskt fattade beslut genomförs 

men också att stödja verksamheter i kulturmiljöfrågor. Länsstyrelsen har en också 

en viktig roll att främja kommunernas kulturmiljöarbete. Länsstyrelsen verkar för 

att samverka med andra myndigheter och samordna tillsynen inom olika områden 

när det finns ett behov av detta. 

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

 Konkretisera de nya nationella målen för kulturmiljöarbetet 

 Utveckla arbetsrutinerna avseende arkeologiområdet utifrån länets 

handlingsprogram för uppdragsarkeologi, bl.a. med fokus på 

kunskapsproduktion och större bredd i spridningen av arbetsresultaten. 

 Utveckla arbetsrutinerna inom byggnadsvården, bl.a.genom att se över 

handläggningen av kyrkoärenden och att formulera ett strategiskt program 

för byggnadsminnesförklaringar. 

 Ta fram aktuella kunskapsunderlag om byggnadsminnen och göra 

informationen tillgänglig. 

 Utveckla samverkan med andra kulturmiljöverksamheter i länet i 

handläggningsprocesserna och för att kunna skapa en bas för 

resursförstärkning inom kulturmiljöarbetet. 

 

2.8. Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar 

 

Som grund för arbetet med krisberedskapsfrågor ska Länsstyrelsen i Uppsala län 

utveckla fårmågan att samverka med olika lokala, regionala och centrala aktörer 

för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Det huvudsakliga sättet för att göra 

detta är att vidmakthålla och vidareutveckla länssamarbetet inom ramen för det 

regionala krissamverkansrådet och krissamverkansnätverket C-Sam  syftande till 

att underlätta för de vid en händelse involverade parterna att uppfylla sina 

åtaganden.  

Under 2015 planeras följande särskilda insatser:  

 Stärka kärnenergiberedskapen i länet genom att utveckla 

krisberedskapsorganisationen vad avser kompetens, planer och instruktioner 

syftande till utvecklad regional lednings- och kommunikationsförmåga.  
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 Tillsammans med MSB, SSM och länstyrelserna i Halland, Kalmar, Skåne och 

Västerbotten utarbeta förslag till en nationell beredskapsplan för hanterandet av 

en kärnteknisk olycka. 

 Fortsätta utvecklingsprojektet social oro, tvärsektoriellt inom länsstyrelsen, i 

samverkan med flera aktörer i länet i syfte att öka förmågan att identifiera, 

förebygga och hantera olika former av social oro i samhället.  

 Utveckla rutinerna för information och kommunikation i samband med kris eller 

allvarlig olycka.  

 Utveckla planverk för utrymning, mottagning och kommunikation med 

allmänheten i samband med en extraordinär händelse och med länets aktörer öva 

planen. 

 Fortsatt utveckling av det civil – militära samarbetet i regionen syftande till 

utvecklad förmåga till försvarsplanering och ett robustare samhälle.  

 Utveckla förmågan till samverkan med näringslivet inom ramen för 

krishanteringssystemet och som stöd till ett nytt civilt försvar. 

 Länsstyrelsen ska inleda arbetet med att genomföra åtgärder vilka tidigare 

fastställts i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning. Detta arbete 

genomförs i nära samverkan mellan myndighetens enheter. 

 Länsstyrelsens arbete med med frågor kopplade till vatten ska under 2015 

förtydligas genom att: 

• Identifiera och ge en samlad lägesbeskrivning av länsstyrelsen 

vattenanknutna uppdrag. 

 

• Identifiera var insatser behöver förstärkas och vilka samverkansbehov 

som finns. 

 

 Medverka till att arrangera Mälarkonferensen 2015. 

 

2.9. Vilt- och rovdjursförvaltning 
 

Länsstyrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter inom vilt- och rovdjursförvaltning är att 

uppskatta numerären av  rovdjur i länet, besiktiga viltskador och betala ut ersättningar 

för dessa, hantera skyddsjaktsbeslut, förankra rovdjurspolitiken på regional nivå samt 

administrera jakt, registrera jaktområden, tilldela licenser och sammanställa 

avskjutningsstatistik. 

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

 Uppföljning av länets vilthägn. 

 Implementera det nya länsstyrelsegmensamma jaktadministrationsverktyget.  

 Utvcekla hanteringen av viltskador. 
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2.10. Naturvård, miljö- och hälsoskydd 
 

Genom naturvårdsarbetet skyddas och förvaltas värdefulla natur- och vattenområden i 

syfte att nå Sveriges miljökvalitetsmål samt åtaganden inom EU:s naturvårdsdirektiv, 

internationella naturvårdskonventioner och EU:s ramdirektiv för vatten. Åtgärdsbehov 

för att förbättra yt- och grundvattenkvaliteten identifieras och implementeras och 

åtgärder för att bevara sällsynta och hotade arter och naturtyper genomförs. 

Naturvårdsarbetet genomförs också för att förankra rovdjurspolitiken och främja 

frilufslivet. Naturvårdsarbetet genomförs i god dialog med medborgare, brukare och 

andra berörda aktörer och kunskapen om länets naturmiljöer görs känd och beaktas 

vid nybyggnationer, infrastrukturplanering och vid etablering av verksamheter.  

En stor del av Länsstyrelsens miljö- och hälsoskyddsarbete bedrivs genom att inom 

ramen för miljöbalken handlägga tillsyns-, anmälnings-, dispens- och 

tillståndsärenden. Syftet med tillsynen är att garantera att lagar och andra demokratiskt 

fattade beslut genomförs men också att stödja verksamheter i sitt miljöarbete. Vi 

kontrollerar att verksamheter har kunskap om sin miljöpåverkan, fortlöpande 

analyserar och identifierar möjliga åtgärder och genomför dem. Länsstyrelsens har en 

också en viktig roll att vägleda kommunernas tillsyn inom området miljö- och 

hälsoskydd. Länsstyrelsen verkar för att ta tillvara olika myndigheters erfarenheter och 

samordna tillsynen inom olika områden när det finns ett behov av detta. 

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

 

Naturvård 

 Prioritera färdigställande av nya beslut och skötselplaner för skyddad natur 

samt uppdatera bristfälliga planer.   

 Utveckla en vägledande intern strategi för arbetet med skydd av natur.  

 Prioritera skötsel av skyddad natur i enlighet med den 4- respektive 10-års 

plan som togs fram 2014.  

 Färdigställa åtgärdsprogrammen som beskriver nödvändiga åtgärder för att 

uppnå god vattenkvalitet i länets yt- och grundvatten. Vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram ska gälla under perioden  2015-2021.  

 Utveckla en strategi och handlingsplan för miljömålsarbetet vid myndigheten 

med fokus på åtgärdsprogram.  

 Utveckla en vägledande intern strategi för arbetet med åtgärdsprogram 

förhotade arter. 

 Länsstyrelsens arbete med med frågor kopplade till vatten ska under 2015 

förtydligas genom att: 

o Identifiera och ge en samlad lägesbeskrivning av länsstyrelsen 

vattenanknutna uppdrag. 

 

o Identifiera var insatser behöver förstärkas och vilka 

samverkansbehov som finns. 

 

 Medverka till att arrangera Mälarkonferensen 2015. 

 Delta i EU-projektet Baltic Flow.  
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 Utveckla en strategi och handlingsplan för miljömålsarbetet vid myndigheten 

med fokus på åtgärdsprogram.  

 

Miljö- och hälsoskydd 

 Länsstyrelsen ska fortsätta att utveckla och bedriva tillsyn och 

tillsynsvägledning med särskilt fokus på att våra vattenförekomster ska uppnå 

god status, att länets industrier minskar sin användning av miljöfarliga 

kemikalier samt ökar energieffektiviseringen. 

 Att fortsätta med en hög ambitionsnivå att handlägga och effektivisera 

prövning av miljöfarliga verksamheter.  

 Länsstyrelsen kommer under året att prioritera arbetet med att fastställa 

vattenskyddsområden. 

 

2.11. Lantbruk och landsbygd 
 

Verksamheter inom lantbruk och landsbygd syftar till att upprätthålla en 

konkurrenskraftig livsmedelsproduktion, en hållbar förvaltning av natur- och 

kulturresurser samt ökat företagande på landsbygden. De verktyg som länsstyrelsen 

förfogar över för att nå dessa mål är i huvudsak kopplade till EU:s gemensamma 

jordbruks- och landsbygdspolitik, men också till viltskador, jordförvärvslagstiftning 

och bekämpningsmedelsutbildningar. 

De övergripande målen för Uppsala län är att främja tillväxt och jobb på landsbygden 

och att bredda landsbygdens näringsliv. Landsbygdsprogrammet är också ett viktigt 

verktyg för att nå de regionala miljökvalitetsmålen; i synnerhet målen om Ett rikt 

odlingslandskap och Ingen övergödning.  

Länsstyrelsens uppdrag är att, på ett kostnadseffektivt och för företagen enkelt sätt 

samt med minimerad risk för sanktioner, i så stor utsträckning som möjligt betala ut 

berörda stöd och ersättningar så tidigt som regelverket tillåter.  

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

 Slutföra landsbygdsprogram 2007-2013: Programmets genomförande, 

resultat och effekter kommer att utvärderas. Fokus i handläggningen 

kommer att ligga på hantering av utbetalningar av företagsstöd, projektstöd 

och miljöinvesteringar som ska vara handlagda och inskickade till 

Jordbruksverket senast september 2015. 

 Uppstart av ny programperiod: 

o Huvuddelen av den regionala handlingsplanen och 

kommunikationsplanen för nya landsbygdsprogrammet som 

påbörjades under 2014 ska färdigställas. 

o Nya landsbygdsprogrammet, regionala prioriteringar och 

möjligheter att söka stöd ska förankras och kommuniceras. Länets 

partnerskap för landsbygdsutveckling används som den primära 

kanalen ut till och in från målgrupperna. 
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o Arbetet som påbörjades 2014 med att upprätta samarbetsformer 

mellan ESI-fonderna i Östra Mellansverigeregionen (ÖMS) ska 

fortsätta. 

 Bredbandsinsatser: Arbetet kommer att fortsätta för ökad utbyggnad av 

bredband i länet och då främst genom kommunikationsinsatser. Arbetet 

kopplas till den regionala digitala agendan där målet är satt till att 90 procent 

av länets befolkning ska ha tillgång till 90 Mbit/s senast år 2020. 

 Miljörådgivning: Länsstyrelsen kommer att upprätta ett nytt arbetsprogram 

för Greppa Näringen för de kommande åren. För att förenkla processen både 

för myndigheterna och för verksamma konsulter kommer upphandlingar 

inom projektet att, så långt det är möjligt, samordnas med övriga 

länsstyrelser i Mälarregionen. 

 Regional mat: En regional sammankomst och arrangemang kring mat och 

smak i Uppsala län planeras.  

 Arbete med återkrav. Under början av 2015 kommer Länsstyrelsen att 

slutföra arbetet med de återkrav av miljöersättningar och 

kompensationsbidrag som vi fått nedprioritera tidigare år. 

 Internutbildningar. Under 2015 kommer ett nytt gårdsstöd och nya 

miljöersättningar att införas. Därför kommer utbildningar om det nya 

regelverket och de nya handläggningssystemen att genomföras internt. 

 Extern information. En informationssatsning med informationsmöten inför 

SAM-ansökningsperioden planeras tillsammans med LRF. Ambitionen är 

också att återstarta nyhetsutskick till lantbrukare och företagare på 

landsbygden. Så stor del som möjligt av utskicken kommer att vara digitala. 

 Åtagandeplaner. Under året kommer arbetet med åtagandeplaner för vissa 

miljöersättningar att ta mycket tid i anspråk, vilket gör att personalstyrkan  

måste förstärkas under säsongen. Särskilda medel finns anvisade för detta 

arbete. 

 Länsstyrelsens arbete med frågor kopplade till vatten ska under 2015 

förtydligas genom att: 

o Identifiera och ge en samlad lägesbeskrivning av länsstyrelsen 

vattenanknutna uppdrag. 

 

o Identifiera var insatser behöver förstärkas och vilka 

samverkansbehov som finns. 

 

 Medverka till att arrangera Mälarkonferensen 2015. 

 

2.12. Fiske 
 

Ett långsiktigt hållbart fiske är ett nationellt mål för sakområdet. Länsstyrelsen 

ska bidra till att utveckla fiskenäringen genom att hantera EU-stöd korrekt och 

effektivt. Myndigheten ska också verka för att fiskbestånden stärks. 

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 
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 Åtgärder i Vatten: Arbeta för att få en bättre helhetsbild över restaurerings- 

och biotopvårdsarbetet i sjöar och vattendrag. Detta för att bättre kunna synka 

prioriteringsunderlag och samfinansiera åtgärder. Förbättrade levnadsmiljöer 

för fisk är en grundförutsättning för starka fiskbestånd vilket i sin tur är 

grundläggande för ett uthålligt yrkesfiske och ett hållbart fritidsfiske. 

 Fisketillsynsplan för kusten: Under 2014 har en tillsynsplan för Mälaren tagits 

fram och detta ska nu även göras för kusten. 

 

2.13. Social omvårdnad, folkhälsa 
 

Målet för folkhälsa är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Verksamheter och insatser inom flera utgiftsområden bidrar till att uppfylla 

målet. 

Länsstyrelsens löpande arbete inom samordning ANDT kommer främst att 

inriktas på att upprätthålla nätverk för förebyggande samordning och samverkan.  

Länsstyrelsen kommer vidare att arbeta för en effektiv och samordnad alkohol- 

och tobakstillsyn i länet. Verksamhetens insatser med leveranstidpunkter 

specificeras i en tillsynsplan. 

Länsstyrelsen kommer att fortsätta arbetet med  regeringsuppdraget 2012 – 2014 

för att motverka hemlöshet, dels inom ramen för det stöd som länsstyrelsen 

erbjuder kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen enligt 

bostadsförsörjningslagen (2000:1383) men också ge kommunerna stöd och råd i 

planeringen med att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer som 

drabbas av vräkning. 

Länsstyrelsen kommer att fördela statsbidrag till de sex kommuner som ansvarar 

för Personliga ombud i länet samt samla in årsredovisningar från dessa och 

sammanställa dessa till Socialstyrelsen. Utöver detta ger Länsstyrelsen stöd 

kommunerna stöd och råd för deras arbete med personliga ombud. 

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

 

ANDT 

 Följa upp det regionala åtgärdsprogramet för ANDT. 

 Stödja lokala insatser inom ANDT-området 

 Stärka samverkan mellan ANDT och andra aspekter inom social hållbarhet, 

bl.a. genom att arrangera en konferens som belyser frågor kopplade till 

ANDT och jämställdhet. 

 Genomföra och utveckla, metoderna för den alkohol- och tobkastillsynen 

enligt gällande lagstiftning och länsstyrelsernas gemensamma 

utvecklingsprojekt på området. 

 Vidareutveckla arbetet för att upprätta regelefterlevnad för de rökfria 

miljöerna, där Tobaksfri skoltid, särskilt skolgårdarna, har högsta prioritet. 
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Personliga ombud 

 Utveckla samverkansformerna med kommunen med utgångspunkt från 

förordningen avseende Personliga ombud. 

 

Föräldrastödssamordning 

 Med utgångspunkt från regeringens uppdrag fortsätta arbetet med att utifrån 

det regionala behovet att utveckla ett universellt, kunskapsbaseret, samordnat 

och långsiktigt stöd till tonårsföräldrar. 

 

Tryggare Uppsala län 

 Fokus inom samverkansplattformen Tryggare Uppsala län (TUL) är fortsatt 

att arbeta för ökad trygghet för länets invånare genom att stötta ett antal 

brottsförebyggande insatser och metoder tillsammans med externa aktörer.  

 Genomföra seminarier inom temat ”Trygg skola” och genomföra en 

utbildning för kommunala tjänstemän och politiker om hot och våld. 

 

2.14. Integration, jämställdhet och migration 
 

Länsstyrelsen ska verka för att länet har en god beredskap och kapacitet när det 

gäller att ta emot och introducera nyanlända flyktingar. I uppdraget ingår att 

överlägga och ta fram överenskommelser med kommunerna om 

flyktingmottagandet samt utveckla samverkan mellan länets kommuner, 

myndigheter och ideella sektorn. I detta arbete ska barnperspektivet särskilt 

beaktas. 

Länsstyrelsen har i uppdrag att bidra till att det nationella jämställdhetspolitiska 

målet uppnås i länet. Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och mäns ska 

ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Länsstyrelsen har till 

uppgift att arbeta internt med jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen ska också 

stödja ett arbete för jämställdhetsintegrering i kommuner, i statliga myndigheter 

och i andra regionala verksamheter. Det kan innebära att kartlägga behov och ta 

fram nulägesbeskrivningar, att fördjupa den regionala samverkan (mötesplatser) 

samt att sprida kunskap och metoder. Länsstyrelsen ska även stärka arbetet med 

jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet, i nära samverkan med 

Regionförbundet Uppsala län. 

Inom det jämställdhetspolitiska delmålet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra har 

Länsstyrelsen ett särskilt uppdrag. 

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

Integration 

 Verka för att den civila sektorns roll stärks genom att Länsstyrelsen i 

samverkan med kommunerna tar fram en strategi om framtagande av lokala 

överenskommelser om integration med civila sektorn.  
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 Avsluta den regionala politikerdialogen som bland annat syftar till att öka 

antalet platser inom överenskommelser om flyktingmottagandet.  

 Utveckla samordning, samarbete och informationsöverföring inför 

kommundialogerna om boende för asylsökande, ensamkommande och 

nyanlända i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.   

 Verka för att det finns beredskap och kapacitet för att ta emot 

ensamkommande barn genom att bland annat följa upp den regionala 

handlingsplanen på området och genomföra politiker- och 

tjänstemannautbildningar i samverkan med länsprojekt för ensamkommande 

barn.   

 

Jämställdhetsintegrering 

 Följa upp och utvärdera strategin för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen 

Uppsala län 2014-2017. 

 Vidareutveckla myndighetens interna arbete med jämställdhetsintegrering, 

bl.a. via tertialuppföljningar 

 Vidmakthålla samråd för Jämställdhetsnätverk med syftet att fördjupa den 

regionala samverkan samt att sprida kunskap och metoder kopplade till 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering.  

 

Våld i nära relationer 

 Tillsammans med Tryggare Uppsala län ska Länsstyrelsen erbjuda en 

mötesplats för att stärka det lokala arbetet i länet med våld i nära relationer; 

Länsgruppen mot våld i nära relationer. 

 Tillsammans med politiker samt tjänstemän i respektive kommun göra en 

vidare behovsinventering av brister i arbetet med våld i nära relationer. 

 Kvalitetsutveckla arbetet med våld i nära relationer genom att tillsammans 

med kommunerna se över om processerna i respektive kommuns arbete inom 

området följer den aktuella lagstiftningen. 

 Vidmakthålla samarbetet med Barnahus i Uppsala län och genomföra 

gemensamma utbildningsinsatser för socialtjänst samt skola. 

 

Mänskliga rättigheter 

 Med utgångspunkt från uppdrag i regeringsbrevet 2015 och den under 2014 

genomförda MR-kartläggningen genomföra uppföljningar av kommunernas 

arbete inom MR-området. 
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2.15. Myndighetsövergripande verksamhetsutveckling 
 

Länsstyrelsen ska handlägga förvaltningsärenden inom ett stort antal områden så 

enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

Myndigheten ska vidare lämna länsinvånarna upplysningar, vägledning, råd och 

annan sådan hjälp inom myndighetens verksamhetsområde.  

Under 2015 planeras följande särskilda insatser: 

 Myndighetens verksamhetsplan för 2015 tar sin utgångspunkt i den av 

landshövdingen beslutade strategiska inriktningen för perioden 2012-2015. 

Under 2015 ska en ny strategisk inriktning för perioden 2016-2019 tas fram. 

 Myndigheten ska i utvecklad form fortsätta den kontroll av myndighetens 

regelefterlevnad som påbörjades under 2012. Rättsenheten ska under det 

första tertialet föreslå inriktning och former för de fortsatta kontrollerna. 

 Myndigheten ska under andra halvåret hålla sedvanlig utbildning i allmän 

förvaltningskunskap för alla nyanställda. Rättsenheten ska vidare anordna 

ämnesvisa seminarier för alla anställda om särskilda frågor inom 

förvaltningskunskapen. 

 Arkivvården ska ske på ett sätt och i en takt som underlättar myndighetens 

lokalbyte 2015. Rutiner ska skapas för hur akter och handlingar ska tas fram 

ur arkiven efter lokalbytet.   

 Myndigheten ska genom utbildning av handläggare öka användningen av 

ärendehanteringssystemet Platina. Myndigheten ska vidare ta fram  

detaljerade och konkreta  riktlinjer för fördelningen mellan centraldiariet och 

enheterna av arbetet med registrering i ärendehanteringssystemet.  

 Myndigheten ska utveckla sitt övergripande arbete med 

kommunikationsfrågor bland annat genom att under 2015 ta fram en ny 

grafisk profil för myndigheten. 

 Länsstyrelsen ska utveckla sitt webbarbete, bland annat genom fortsatt 

utveckling av det interna webbredaktörsnätverket. 

 Myndigheten har under 2013 tecknat ett nytt hyresavtal och detta innebär att 

en flytt av hela myndigheten till nya lokaler  kommer att ske i maj 2015. 

Genomförandet av flytten och etableringen av verksamheten i de nya 

lokalerna ska ske på ett för verksamheten effektivt sätt. 

 Införande av rutiner och genomförande av  utbildning för att kunna hantera 

beställningar enligt statens riktlinjer för e-handel. 

 Myndighetens gemensamma kompetensutveckling ska struktureras upp och 

planeras. 

 Länsstyrelsen ska under året fortsätta sitt arbete med att förenkla för företag 

och andra brukare, bland annat genom att implementera delar av det arbete 

som sker i det länsstyrelsegemensamma projektet Förenkla på riktigt och 

utfallet av den slutrapport som kommer under 2015. 

 



Lst Uppsala län Budget 2015 Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Dnr 100-5086-14 Sid 1

Anslag Sakansl bidr/avg Anslag Sakansl bidr/avg Anslag Sakansl bidr/avg Summa Anslag Sakansl bidr/avg Summa Netto-

kostnad =

Enhet kostnad intäkter Disp.medel

Länsledning -4 297 0 -490 0 -4 787 0 -4 787 0 0 -4 787

Information -3 243 0 -140 0 -3 383 0 -3 383 0 0 0 -3 383

Rättsenheten -7 865 0 -165 0 -8 030 0 -8 030 119 0 119 -7 911

Beredskap -2 222 -1 491 -7 360 -456 -259 -4 952 -2 678 -1 750 -12 312 -16 740 0 1 750 12 312 14 062 -2 678

Veterinär -6 083 -300 -240 -15 -6 323 -315 -6 638 200 200 -6 438

Samhällsutveckling -14 585 -5 661 -300 -200 -3 016 -14 885 -200 -8 677 -23 562 962 200 8 677 9 639 -13 923

Naturmiljö -6 134 -11 254 -151 -4 786 -6 285 -16 000 -22 285 0 16 000 16 000 -6 285

Miljöskydd -11 050 -1 590 -130 -40 -11 180 -1 630 -12 810 600 1 630 2 230 -10 580

Jordbruk -9 634 0 -37 -730 0 -10 364 0 -37 -10 401 3 706 37 3 743 -6 658

Landsbygd -5 272 -477 -240 -1 576 -5 512 -2 053 -7 565 414 2 053 2 467 -5 098

Verksamhetsstöd -6 750 0 -2 600 0 -9 350 0 -9 350 5 390 0 5 390 -3 960

S:a Enheter -77 135 -1 491 -26 679 -5 642 -459 -14 385 -82 777 -1 950 -41 024 -125 551 11 191 1 950 40 909 53 850 -71 701

Fasta kostnader

Regionförbundet -1 950 -1 950 -1 950 0 -1 950

Lokaler -8 850 -8 850 -8 850 1 581 1 581 -7 269

Slottet -1 350 -1 350 -1 350 0 -1 350

Avskrivningar -1 348 -1 348 -1 348 0 -1 348

Räntor -45 -45 -45 0 -45

IT -7 200 -7 200 -7 200 1 054 1 054 -6 146

Telefoni -2 000 -2 000 -2 000 0 -2 000

Löneadm. -260 -260 -260 0 -260

Revisorer -450 -450 -450 0 -450

Amort. ansl.kredit 0 0 0 0 0

S:a fasta kostn: 0 0 -23 453 0 -23 453 0 -23 453 2 635 0 2 635 -20 818

Tot kostn/int -77 135 -1 491 -26 679 -29 095 -459 -14 385 -106 230 -1 950 -41 024 -149 004 13 826 1 950 40 909 56 485 -92 519

Budget 2015 -92 519

Disponibla medel 01 05 01 ap.2 för 2015: -91 144

Budgeterat över-/underskott Underskott anslaget = 1 260 tkr   Underskott djurskydd avgift = 115 tkr -1 375

personalkostnad övr kostn (expens) total kostnad intäkter, OH mm



Sid 2
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Planerade nyinvesteringar 2015

Typ av investering Anskaffnings-

kostnad, tkr

300

125

300

725

5 500

3 800

600

9 900

Flytt:

Inredning

Säkerhet, IT, AV

Lokalanpassning

Summa

Verksamhet:

Mobil mätstation

GMP.25 pannkaksprob

Grafisk profil

Summa
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Nyckeltal 2015 ärendegrupper för handläggningstider 
Enligt ställningstagande i länsrådsgruppen januari 2011 ska samtliga länsstyrelser i 

verksamhetsplanen ange mål för ett gemensamt urval av ärendegrupper. Mål och utfall 

rapporteras till regeringen i samband med årsredovisningen. 

 

Efter genomförd översyn av nyckeltalen inför 2015 gäller att mål ska sättas för nedanstående 

ärendegrupper. För ärendegrupper med reglerade handläggningstider gäller dessa som tak.  

 

Målen som anges är maxtider enligt formen ”minst 90 % av ärendena ska beslutas inom 

uppsatt tid”. Huvudregeln är att tiden ska beräknas från ankomstdatum till beslut. Endast i de 

fall där reglerade tider gäller från komplettdatum ska målen sättas från komplettdatum. Detta 

framgår av fotnoter. Ärenderubrikerna ska inledas med nedanstående fraser. 

 

Uppföljning av utfallet på de olika handläggningstiderna kommer att genomföras i samband 

med myndighetens tertialuppföljningar. 

 

Kod Benämning  Ärendetyp Ärenderubrik 
Regl. 

tid 
Mål 

2111 Allmän kameraövervakning  Anmälan Anmälan om 
kameraövervakning  

- 30 
 

2112 Allmän kameraövervakning  Ansökan Ansökan om tillstånd - 110 
 

28243 Djurskydd, ansökan om 
tillstånd enligt 16§ DL 

Ansökan  Alla 901 90 
 

28231 Djurskydd, ansökan om 
förprövning djurstall, inom L35 

Ansökan  Alla 562 56 
 

28262 Djurskydd, 
anmälningsärenden 

Anmälan Anmälan från - 3653 
 

4022 Detaljplaner – Begäran om 
yttrande över utställning och 
granskning 

Begäran Begäran om yttrande 
över utställning 
Begäran om yttrande 
över granskning 

- 21 

 

 

  

                                                 
1
 Från komplett ansökan, inkl. genomförd besiktning, enligt Jordbruksverkets föreskrift D4 (2010:52) 

2
 Från komplett ansökan enligt Jordbruksverkets föreskrift L35 (2012:12) 

3
 Enligt överenskommelse i 28-nätverket för djurskydd och veterinära frågor   
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Kod Benämning  Ärendetyp Ärenderubrik Regl. 
tid 

Mål 

4031 Överklagande av kommuns 
beslut enligt plan- och 
bygglagen  

Överklagande av 
beslut detaljplan 

Alla 1504 150 
 

4032 Överklagande av kommuns 
beslut enligt plan- och 
bygglagen - lov 

Överklagande av 
beslut om lov-
ärenden samt 
förhandsbesked 

Alla 1805 180 
 

43111 Fornminnen - ansökan ingrepp Ansökan Ansökan om tillstånd till 
ingrepp i fornlämning  

- 80 
 

4313 Fornminnen – anmälan om 
föryngringsavverkning 

Anmälan Anmälan om 
föryngringsavverkning 
inom fastigheten 

- 45 
 

4331 Kyrkliga kulturminnen – 
ansökan om tillstånd 

Ansökan Ansökan om tillstånd  - 90 
 

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

Överklagande Alla - 180 
 

521 Tillstånd och dispenser 
avseende naturskydd, 
strandskyddsdispenser 

Ansökan Alla - 70 
 

525 Samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken 

Anmälan Alla -6 42 
 

5264 Tillsyn dispens områdes- och 
strandskydd 

Beslut Granskning av 
kommunal 
strandskyddsdispens 

217 21 

5351 Anmälan om vatten-
verksamhet enligt 11 kap. 
Miljöbalken  

Anmälan Anmälan -8 56 
 

55111 Prövning miljöfarlig 
verksamhet 9 kap. – Ansökan 
om tillstånd (koncentrerad)  

Prövning MPD Ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet. 
Ansökan om ändrings-
tillstånd  

1809 180 
 

                                                 
4
 Uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015 

5
 Uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015 

6
 Ingen reglerad maxtid för beslut. Länsstyrelsen förväntas däremot enligt 12 kap 6 § miljöbalken reagera på 

anmälan inom 6 veckor 
7
 Enligt 19 kap 3b § miljöbalken 

8
 Ingen reglerad maxtid för beslut. Länsstyrelsen förväntas däremot enligt 11 kap 9b § miljöbalken reagera på 

anmälan inom 8 veckor 
9
 Från komplett ansökan enligt uppdrag 60 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015.   
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Kod Benämning  Ärendetyp Ärenderubrik Regl. 
tid 

Mål 

5558 Anmälan ändring 
tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet  

Anmälan Anmälan om ändring av 
tillståndspliktig 
verksamhet 

-10 42 
 

5622 Prövning av avfall och 
producentansvar  

Ansökan Ansökan om tillstånd - 40 
 

5662 Tillsyn av avfall och 
producentansvar  

Anmälan Alla - 30 
 

602 Stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder 

Ansökan 
  

12011 120 

602 Stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder 

Utbetalning 
  

9012 90 

6062 Jordbruksfastigheter Ansökan Ansökan om 
förvärvstillstånd 

- 14 

62111 Fiskerinäring Ansökan Ansökan om 
yrkesfiskelicens 

- 30 

6235 Fiskevård, fritidsfiske Ansökan Ansökan om 
förordnande som 
fisketillsynsman 

- 40 
 

6231 Fiskevård, fritidsfiske Ansökan Ansökan om tillstånd - 30 

 

                                                 
10

 Ingen reglerad maxtid för beslut. Länsstyrelsen förväntas däremot enligt 9 kap 6 § miljöbalken reagera på 

anmälan inom 6 veckor 
11

 Mål enligt SUSS LB (Styr- och UppföljningsSystem i Samverkan för LB-stöden). Hämtas från 

Jordbruksverkets uppföljningsverktyg Dawa 
12

 Mål enligt SUSS LB (Styr- och UppföljningsSystem i Samverkan för LB-stöden). Hämtas från 

Jordbruksverkets uppföljningsverktyg Dawa 



Länsstyrelsens organisation 
Myndighetsledning 

Landshövding 

Länsråd 

Informations- och 

ledningskansliet 

 

Slottsfunktioner 

Landshövding 

Enheten för 

verksamhetsstöd 

 

Rättsenheten 

 

Enheten för 

samhällsskydd  

och beredskap 

 

Insynsråd 

Ordf. Landshövding 

Viltförvaltnings- 

delegation 

Ordf. Landshövding 

Miljöprövnings- 

delegation 

Enheten för 

landsbygds- 

utveckling 

 

Jordbruks-

enheten 

 

Miljöskydds- 

enheten 

 

Naturmiljö- 

enheten 

 

Samhälls-

utvecklings- 

enheten 

Veterinärenheten 
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Länsstyrelsen i Uppsala län                    Dnr 100-5806-14, Verksamhetsplan 2015

 - Bilaga 4, Uppföljning av verksamheten, Regleringsbrev 2015

RB-nr Uppdrag Tidpunkt Återrapportering Ansvarig

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (Landsbygdsdepartementet)

1 Livsmedelskontroll 2016-02-01 Livsmedelsverket VE

2 Verka för ökad registrering av livsmedelsföretag 2015-04-30, 2016-02-01 Livsmedelverket VE

3

Statistik och analyser om myndigheternas 

djurskyddsarbete och djurskyddsläge Bistå Jordbruksverket VE

4

Vidareutveckla sätt att analysera resultatet och 

effekterna av myndigheternas djurskyddsarbete

Arbetet ska samordnas och rapporteras av 

Jordbruksverket VE

5

Bistå Jordbruksverket att ge en bild av djurskyddsläget i 

Sverige Bistå Jordbruksverket VE

6

Problem med hot och våld riktat mot personal inom 

området ? VE

7

Mål för kontrollen av insamling  och transport av 

animaliska biprodukter i länet, - mål för kontroller av 

foder i primärproduktionen 2016-02-01 Jordbruksverket VE

8

Redovisa omfattning av och använda metoder i tillsynen 

över djurhälspersonalen 2016-02-01 Jordbruksverket VE

9

Redovisa hur kontrollen bedrivits enligt förordning 

(2006:819) om kontroll av husdjur m.m. 2016-02-01 Jordbruksverket VE

Lantbruk och landsbygd (Landsbygdsdepartementet)

10

På ett kostnadseffektivt och för företagen enkelt sätt 

samt med minimerad risk för sanktioner genomföra 

uppgifter som åligger dem kring direktsstöd till 

landbruket och landsbygdsåtgärder ÅR 2015 JBE

11

Verka för ett effektivt regionalt avslutande av 

Landsbygdsprogram för Sverige åren 2007-2013 samt 

verka för ett effektivt genomförande av 

landsbygdsprogram 2014-2020 Enl. anvisningar Enl. anvisningar från Jordbruksverket ELU

12

Rapportering kring Landsbygdsprogramet 2007-2013 

samt Landsbygdsprogramet 2014-2020 ÅR 2015 ELU/JBE deltar

13 Kostnader för hantering av EU-stöd 2015-02-01 Jordbruksverket JBE
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RB-nr Uppdrag Tidpunkt Mottagare Ansvarig

14 Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare 2015-08-31

Rapporteras till Näringsdepartementet av 

Skogsstyrelsen och Lst Värmland som 

sammanhållande för länsstyrelserna ELU, NME deltar

Fiske (Landsbygdsdepartementet)

15

Redovisa hur lst främjat och bidragit till det operativa 

programmet för fiskerinäringen i Sverige åren 2007-2013 ÅR 2015 ELU

16 Omprövning av vattendomar ÅR 2015 MSE, NME deltar

17 Redovisning av fisketillsyn 2016-02-01 Havs- och vattenmyndigheten ELU

Regional tillväxt (Näringsdepartementet)

19

Regionalt tillväxtarbete - samverkan mellan lst och 

statliga myndigheter

Lst ska medverka, efter anvisningar från 

tillväxtverket SUE

20

Regionalt tillväxtarbete - nationell uppföljning av 

regionala tillväxtarbetet samt uppföljning av anslaget 1:1

Prognoser lämnas: 20/1, 

20/2, 5/5, 27/7, 26/10. 

Samt uppdaterat förslag 

19/10

Enl. instruktioner från 

Ekonomistyrningsverket SUE

21 Bemyndigande av anslaget 1:1 Enl. anvisningar Enl. anvisningar från Tillväxtverket EVS

22 Bygdeavgifter och beslutad användning av dessa 2015-03-02 Tillväxtverket ELU

28

Redovisa ex. på samverkan mellan Lst o Regionförbundet  

och hur den utvecklats ÅR 2015 SUE

29

Samband regionala tillväxtarbetet och hur det relaterar 

till länets utvecklingsstrategi ÅR 2015 SUE

30

Verka för en god tillgång till kommersiell service för 

medborgare och företag ÅR 2015 ELU

37 Förenklingsarbete (5 § punkt 7 förenkla för företag) 2016-02-01

Lst Kronoberg samordnar länsstyrelsernas 

arbete och redovisar till 

Näringsdepartementet SUE/INFO deltar
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RB-nr Uppdrag Tidpunkt Återrapportering Ansvarig

38 Grundläggande betaltjänster 2015-12-01

Lst Örebro rapporterar till Lst Dalarna. Lst 

Dalarna ska stödja och samordna arbetet för 

alla lst.Lst Dalarna redovisar till 

Näringsdepartementet. SUE

39 Infrastrukturplanering (bredband i världsklass)

2015-02-02, 2015-03-02, 

2015-06-30, 2015-02-01

Enl anvisningar från PTS. Lst Örebro 

sammanställer svaren till Näringsdep. SUE

Energi och klimat (Näringsdepartementet och Miljödepartementet)

40 Regionala klimat- och energistrategier m.m. 2016-01-31

Statens Energimyndighet, med kopia till 

Naturvårdsverket SUE

41 Förnybar energi i länet 2016-01-31 Statens Energimyndighet SUE

42 Det regionala klimatanpassningsarbetet ÅR 2015 ESB

Hållbar samhällsplanering och boende (Socialdepartementet)

43

Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- 

och byggverksamhet 2016-01-29 Boverket, samt i dialog med Boverket SUE

44 Uppföljning av tillämpning av plan- o bygglagstiftningen 2016-01-29 Boverket, samt i dialog med Boverket SUE

45 Regionalisering nationella mål, planer och program 2015-11-30 Boverket, samt i dialog med Boverket SUE

46

Inriktningsmål för handläggning av överklagade PBL-

ärenden 2016-02-29 Boverket RE

48

Bostadsbyggnadsbehov, planeringsläge och 

bostadsbyggande i kommunerna 2015-11-30, 2016-03-31

Näringsdepartementet, i samverkan med 

Boverket SUE

50 Inräde på bostadsmarknaden m.m. 2016-01-29

Redovisa aktiviteter till Lst Skåne som lämnar 

en samlad rapport från alla lst till 

Näringsdepartementet SUE

Naturvård, miljö och hälsoskydd (Miljödepartementet)

51 Återrapportering inom miljömålssystemet ÅR 2015 Gäller för två år (2015 och 2016) NME

52 Efterbehandling av förorenade områden ÅR 2015

Vissa delar i samverkan med 

Naturvårdsverket MSE

53 Miljötillsyn

Efter dialog med 

Naturvårdsverket

Formerna för återrapp i dialog med 

Naturvårdsverket MSE
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RB-nr Uppdrag Tidpunkt Återrapportering Ansvarig

54

Naturvård: Länsstyrelsen ska samordna och leda det 

regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik

Rapportering ska ske i enlighet med 

Naturvårdsverkets- samt Havs- och 

Vattenmyndighetens anvisningar NME

56 Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet ÅR 2015 MSE

57 Havs- och vattenmiljön 2016-02-15

Samordnas av Lst Västernorrland och som i 

sin tur redovisar till Havs- och 

vattenmyndigheten med kopia till Miljö- och 

Energidepartementet NME

58 Utsläpp från enskilda avlopp 2016-02-15

I enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens 

anvisningar MSE

59 Strandskydd 2016-02-16

Rapportering ska ske i enlighet med 

Naturvårdsverkets anvisningar SUE

60 Hantering av tillståndsärenden MPD ÅR 2015 MSE

61 Våtmarker 2015-10-31

Rapportera till Lst Västra Götaland som i sin 

tur lämnar ett samlat svar till Miljö- och 

Energidepartementet ELU/NME deltar

62 Artskydd 2016-03-18 Naturvårdsverket MSE

63 Frilufsliv Enligt. anvisningar från Naturvårdsverket NME

64 Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur Delredovisningar i ÅR

Uppdraget ska slutredovisas till Miljö- och 

Energidepartementet samlat 2017-10-01 av 

Lst i Västerbotten NME

65

Utpekande av vattenskoterområden för 

vattenskoterkörning 2015-04-01

Rapportera till Lst Västernorrland som i sin tur 

lämnar ett samlat svar till Miljö- och 

Energidepartementet MSE, NME deltar

66

Förelägganden inom ramen för tillsyn över 

vattenverksamhetet 2015-04-01

Rapportera till Lst Jämtland som i sin tur 

lämnar ett samlat svar till Miljö- och 

Energidepartementet MSE

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (Försvarsdepartementet)

67

Redovisning av en sammanfattande bedömning av 

resultatet av kommunernas arbete enl LSO ÅR 2015 ESB
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RB-nr Uppdrag Tidpunkt Återrapportering Ansvarig

68 Länsstyrelsens förmåga att ta över räddningstjänst ÅR 2015 ESB

69

Stödja, samordna och följa upp kommunernas arbete 

med krisberedskap under mandatperioden 2015-2018 2016-10-31 Justitiedepartementet med kopia till MSB ESB

70

Länsstyrelsen ska i arbetet med 2015-års risk och 

sårbarhetsanalyser särskilt beakta och anlysera 

informationssäkerheten ÅR 2015 ESB

Kulturmiljö (Kulturdepartementet)

72

Redovisning hur Lst arbetar  och planerar att arbeta för 

att uppfylla de nationella målen för  kulturmiljöarbetet 2015-10-01

Riksantikvarieämbetet och in enlighet med 

deras anvisningar SUE

73

Redovisa hur Lst arbetar för att främja kommunernas 

kulturmiljöarbete 2015-10-01

Riksantikvarieämbetet och in enlighet med 

deras anvisningar SUE

74

Hur arbetar länsstyrelsen i samverkan med 

Riksantikvarieämbetet för att utveckla och kvalitetssäkra 

information kring fornlämningar 2015-11-15

Riksantikvarieämbetet och in enlighet med 

deras anvisningar SUE

Social omvårdnad. Folkhälsa (Socialdepartementet)

76 Föräldrastödsamordning 2015-02-15

Lst Örebro ska stödja och samordna 

länsstyrelsernas arbete. Lst Örebro ska i 

samverkan med övriga län inkomma med årlig 

rapport till Socialdepartementet. SUE

77 Personliga ombud 2016-03-01 Socialstyrelsen SUE

Integration, migration och jämställdhet  (Arbetsmarknads-, Justitie- och Utbildningsdepartementet)

78

Redovisning av vilka typer av insatser som väsentligt 

bidrar till att öka kommunernas mottagningskapacitet, 

inklusive vidarebosatta

2016-03-02

Arbetsmarknadsdepartementet. Lst Jönköping 

samordnar och lämnar en sammanställd 

rapport SUE

79 Insatser för att öka kommunernas mottagningskapacitet ÅR 2015 Anvisningar lämnas av Lst Jönköping SUE
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80

Beskriva kommunernas förutsättningar att tillhandahålla 

samhällsorientering 2016-03-02

Arbetsmarknadsdepartementet. Samordnas 

och redovisas av Lst Jönköping. SUE

82 Mottagande av ensamkommande barn 2016-03-02

Justitiedepartementet. Särskilda 

svarsdokument finns SUE

84 Mäns våld mot kvinnor 2016-03-15

Socialdepartementet. Redovisning samordnas 

av Lst Stockholm SUE

85 Hedersrelaterat våld och förtryck 2016-03-15

Socialdepartementet. Redovisning samordnas 

av Lst Östergötland SUE

86

Jämställdhetsintegrering med utgångspunkt i RB-uppdrag 

från 2013. 2016-02-15 Socialdepartementet SUE

89

Implementeringen av lagen om nationella minoriter och 

minoritetsspråk i myndigheternas interna och externa 

insatser 2015-11-15

Uppdraget redovisas till Lst Stockholm och 

Sametinget. Uppdraget ska redovisas årligen 

2015-2017 SUE/EVS deltar

90 Mänskliga rättigheter och diskriminering ÅR 2015 SUE/EVS deltar

Organisationsstyrning

92

Länsstyrelsernas gemensamma utveckling av 

kärnverksamhet och gemensamma stödfunktioner 2015-11-01

Finansdepartementet. Arbetet och 

redovisningen ska samordnas av Lst Uppsala. 

(LstEA i Örebro) EVS

93 Gemensamma mål för handläggningstider 2015-06-20

Finansdepartementet. Arbetet och 

redovisningen ska samordnas av Lst 

Örebro(LstEA) EVS

94 Vidareutveckling av indikatorer 2015-09-30

I samråd med Finansdepartementet och 

samordnas av lst Örebro (LstEA) EVS

95 Redovisning av prognoser

Hermes:20/1,20/2,5/5,27/7

, 26/10 Samt 5/5 och 26/10 

för tillägg.

Rapportering sker i Hermessystemet samt 

tillägg rapporteras till Finansdepartementet EVS

96 Radiokommunikationssystemet Rakel Ingen återrapportering Betala 276 tkr, faktura kommer från MSB EVS
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ELU Enheten för landsbygdsutveckling

ESB Enheten för samhällsskydd och beredskap

EVS Enheten för verksamhetsstöd

JBE Jordbruksenheten

MSE Miljöskyddsenheten

NME Naturmiljöenheten

SUE Samhällsutvecklingsenheten

RE Rättsenheten

VE Veterinärenheten
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