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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 
Jag har jobbat i statsförvaltningen i över 40 år, men det här året liknar inget jag tidigare har varit 
med om. Vi anar nu förhoppningsvis ett ljus i slutet av tunneln, men konsekvenserna av pandemin 
kommer kräva många år av återhämtning. För en del blir livet aldrig mer detsamma.  

På ett sätt är 2020 enkelt att sammanfatta, eftersom nästan hela året präglats av pandemin, inte 
minst när det gäller Länsstyrelsens verksamhet. Jag är trots allt glad och stolt över hur vi på 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit oss an alla de uppgifter vi har fått med anledning av 
pandemin. Länsstyrelserna som kollektiv har i den här svåra situationen på många olika sätt visat 
sin kapacitet. Redan i mars inrättade länsstyrelserna gemensamt ett samordningskansli för 
hantering av pandemifrågor. Det har gett regeringen och övriga berörda en enda ingång till 21 
länsstyrelser som har kunnat agera och föra dialog koordinerat. I budgetpropositionen för 2021 
bedömer regeringen att länsstyrelsernas omfattande samverkansarbete i syfte att säkerställa 
samhällets funktionalitet har fungerat mycket väl. Uppskattningen och förtroendet har också visat 
sig i att vi har fått allt fler uppdrag under året. Utöver särskilda uppdrag har vi löpande inom 
ramen för vårt geografiska områdesansvar svarat för samordning mellan relevanta aktörer, 
informationsutbyte och gemensam inriktning på de åtgärder som har behövt vidtas i länet. 
Tillsammans med bland andra Västra Götalandsregionen och länets kommuner har vi hanterat 
konsekvenserna av den här krisen, men också byggt en väsentligt bättre motståndskraft för 
framtida prövningar. I det avseendet kommer vi starkare ur den här krisen.  

Jag är också imponerad över hur våra medarbetare har hanterat den stora omställning som 
pandemin har inneburit. Sedan i slutet av mars har övervägande delen huvudsakligen jobbat 
hemifrån. Det har förstås inneburit påfrestningar, men glädjande nog visar våra uppföljningar på 
att en stor majoritet av medarbetarna upplever sig ha haft en bra arbetssituation. Vi kommer arbeta 
mer på distans och fortsatt mer digitalt, även efter pandemin. Det påverkar också hur våra lokaler 
bör se ut i framtiden. Diskussionerna om framtidens kontor är igång ute i verksamheten, vi tänker 
om och vi tänker nytt.   

Pandemin har också inneburit att en del av vårt övriga arbete har fått prioriteras ner. Något av det 
första som hände i våras var att mycket av det som skulle ha varit en av årets stora uppgifter för 
vår del, övningen Totalförsvar 2020, fick ställas in.  Samtidigt har stor del av vår ordinarie 
verksamhet, trots påfrestningarna, löpt på som vanligt. Särskilt glädjande var arbetet inom vår 
satsning Klimat 2030, där länets kommuner i slutet av december levererade 330 nya klimatlöften 
inför år 2021. Dessa klimatlöften innebär minskningar av koldioxidutsläpp motsvarande 23 200 
resor tur och retur till Thailand.  

Både konkurser och antalet arbetslösa har precis som i övriga landet ökat i Västra Götaland. Tack 
och lov finns det också ljusglimtar och tecken på återhämtning i länet. Under 2020 startades det 
12 procent fler nya företag i Västra Götaland jämfört med året innan. Konjunkturskattningen för 
tillverkningsindustrin, som vi har mycket av i vårt län, är numera på högre nivåer än före 
pandemin. Om detta finns det mer att läsa under rubriken ”läget i länet”.  

Mitt förordnande som landshövding i Västra Götaland går ut i november 2021 och det här blir 
sista gången jag skriver det här förordet. Jag vill avsluta med ett varmt tack till alla fantastiska 
medarbetare för era insatser under det mycket speciella året 2020!  
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Årsredovisningens innehåll 
Syftet med detta avsnitt är att informera om årsredovisningens upplägg och disposition samt att 
beskriva de huvudsakliga begrepp, mät- och värderingsmetoder som vi använder. 
Redovisningsprinciper avseende finansiella delar, tabeller och ärendestatistik redovisas under 
rubriken Tilläggsupplysningar och noter i avsnittet Finansiell redovisning. 

Årsredovisningens kapitelindelning 
Länsstyrelsens årsredovisning är uppbyggd för att motsvara kraven i förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Den består av delarna: 

• Landshövdingen har ordet  
• Årsredovisningens innehåll   
• Resultatredovisning  
• Övriga återrapporteringskrav 
• Finansiell redovisning 
• Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 
• Bilagor 

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

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

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

Resultatet återges genom att uppnådda prestationer och effekter beskrivs och slutligen bedöms, 
med bland annat stöd av indikatorer. Avsnittet innehåller även en tabell med verksamheten i 
siffror som visar årsarbetskrafter, viss ärendestatistik och uppgifter om kostnader, finansiering och 
transfereringar. 
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Förklaring av begrepp 
Här följer förklaringar och definitioner på några av de begrepp som vi använder oss av i 
resultatbeskrivningarna. 

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

De huvudprocesser vi utgår från är: 

• Tillstånd och prövning 
• Tillsyn och kontroll 
• Förvaltning och skydd 
• Samverkan, samordning och kunskapsfrämjande 

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

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

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

Grunder för bedömningar 
För varje verksamhetsområde bedöms resultatet av genomförda insatser i förhållande till 
verksamhetsområdets mål, syfte och inriktning. Bedömningarna motiveras med stöd av 
indikatorer och övriga resultatbeskrivningar. De bedömningsnivåer som används är: 

• Otillfredsställande: Resultaten når inte upp till målen eller endast i begränsad omfattning når 
de uppsatta målen. 

• Utvecklingsbehov: Resultaten når delvis upp till de uppsatta målen men inte i tillräcklig 
omfattning. 

• Gott: Resultaten i all väsentlighet uppnår de uppsatta målen. 
• Utmärkt: Resultaten i alla delar uppnår de uppsatta målen med god marginal. 

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

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 5 § p 1–7 • 1A1 
• 1A13-1A14 
• 1C4 

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

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

 

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

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

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

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

Regleringsbrevsuppdrag 1A1, vårt arbete med Agenda 2030 
Länsstyrelsen ska bidra till Agenda 2030 och en hållbar utveckling genom våra strategiska mål, 
vilka vi arbetat med sedan 2019. De strategiska målen är långsiktiga mål som utgår från våra 
uppdrag, nationella mål och strategier, lagar, förordningar samt de globala målen i Agenda 2030. 
De ska styra vår verksamhet mot visionen om ett hållbart samhälle och beskriver det önskade 
framtida tillståndet för Västra Götalands län som vi vill vara delaktiga i att förverkliga. Vi bryter 
sedan ner de strategiska målen i delmål som ska möta de viktigaste utmaningarna i länet. 

Våra strategiska mål är:  

• ett jämlikt och jämställt Västra Götaland,  
• ett hållbart samhällsbyggande,  
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• ett robust och motståndskraftigt län,  
• hela länet har kraft att verka och utvecklas, samt 
• ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet. 

Länsstyrelsegemensamt arbete med Agenda 2030 
Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrevsuppdrag 1A1 ”med utgångspunkt inom respektive 
myndighets ansvarsområde redovisa hur de har utvecklat sitt arbete med att bidra till att 
genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030”.  

Länsstyrelserna har sedan hösten 2017 ett gemensamt arbete kring Agenda 2030. Under 2018 och 
2019 utvecklades och förtydligades arbetet och en tydlig verksamhetsplan togs fram. Inom ramen 
för det gemensamma arbetet finns en styrgrupp, en referensgrupp där länsstyrelsernas 
chefsnätverk är representerade samt ett arbetsutskott som utför mycket av det operativa arbetet. 
Förutom dessa grupper finns utsedda kontaktpersoner vid alla 21 länsstyrelser.  

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

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

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

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

• Tematiska föreläsningar utifrån fokusområdena i regeringens handlingsplan för Agenda 2030 
med syfte att stärka kompetensen inom länsstyrelserna.  

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

RKA1. Länsstyrelserna finns även representerade i GD-forum, där svenska myndigheter 
samverkar för att uppnå de globala målen, och dess operativa arbetsgrupp. 

Det länsstyrelsegemensamma arbetet har resulterat i fördjupad kunskap om de globala målens 
koppling till länsstyrelsernas verksamhet, spridning av goda exempel och metoder länsstyrelserna 
emellan och en bättre omvärldsbevakning. Den nationella samordningen har även bidragit till att 
länsstyrelserna på ett samlat sätt kunnat möta och föra dialog med olika aktörer och till ökad 
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förmåga att göra avvägningar mellan de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Bedömningen är att resultaten i allt väsentligt uppnår målen för det 
länsstyrelsegemensamma arbetet. 

 

Organisation och medarbetare 
Organisation 
 

 

Länsstyrelsens organisation 2020-12-31 

 

Länsstyrelsegemensamma verksamheter 
Länsstyrelserna har sedan 2009 successivt etablerat gemensamma funktioner för ett antal 
stödverksamheter. Dessa är: 

• Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning (Västra Götaland)  
• Telefonistorganisation (Kronoberg) 
• Samordnad löneservice (Kronoberg) 
• Ekonomiadministration (Örebro) 
• Organisation för dataskydd och informationssäkerhet (Stockholm) 

För att åstadkomma en effektiv utveckling och förvaltning av IT-systemen har länsstyrelserna 
sedan 2015 en etablerad portföljstyrning som hålls ihop via ett gemensamt kansli placerat vid 
Länsstyrelsen i Västmanland. Kansliets roll, utöver funktionen för portföljhantering, är också att 
fungera som kansli åt länsrådsmötet och den länsrådsgrupp som tillsammans med IT-
organisationens chef utgör styrgrupp för utvecklings- och förvaltningsportföljen.  
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Styrningen av den gemensamma verksamheten sker i olika led. Ytterst står landshövdingar och 
länsråd för övergripande strategiska ställningstaganden. Landshövdingemötet beslutar om årlig 
rambudget för den gemensamma utvecklings- och förvaltningsportföljen och länsrådsmötet 
beslutar om utvecklingsprojekt som ska ingå i utvecklingsportföljen. Varje förvaltningsobjekt i 
portföljen har i sin tur en styrgrupp sammansatt av medarbetare både från den aktuella 
verksamheten och från IT-avdelningen. Förvaltningsobjektet är också knutet till den gruppering 
av länsråd som samordnar frågor inom det aktuella verksamhetsområdet. 

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

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

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

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

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



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

11 
 

 

 

Bild: Länsövergripande samverkan 

Program för kontinuitet och resiliens (PKR) 
Länsstyrelsen i Uppsala län har under perioden 2018–2020 lett ett länsstyrelsegemensamt treårigt 
utvecklingsprogram (PKR) i syfte att utveckla delar av länsstyrelsernas samlade förmåga inom 
krisberedskap och totalförsvar. PKR omfattar ett antal olika projekt och har utifrån fem effektmål 
och femton mer konkreta programmål utvecklat förmågor inom områdena informationssäkerhet, 
kontinuitetsplanering, hantering av lägesbilder, delning av information med hög 
säkerhetsskyddsklass samt förmåga till regional ledning från en alternativ ledningsplats.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Vi arbetar systematiskt med att utveckla och behålla en god arbetsmiljö som omfattar såväl 
sociala, organisatoriska som fysiska förhållanden. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är 
integrerat i den dagliga verksamheten med fokus på både främjande, förebyggande och 
rehabiliterande åtgärder.  

Långvarigt hemarbete på grund av den pågående pandemin har inneburit stora förändringar i 
medarbetarnas arbetsmiljö. Genom enkäter har vi undersökt medarbetarnas arbetsmiljö för att ta 
reda på hur deras arbetssituation ser ut och hur vi som arbetsgivare bör agera. Resultaten från 
enkäterna visar att arbetsmiljön överlag är god. Vid den senaste mätningen svarade 90 procent av 
medarbetarna att de är ”ganska” till ” i mycket hög utsträckning” nöjda med sin arbetssituation.  

En stor del av det systematiska arbetsmiljöarbetet har haft fokus på arbetsmiljön vid hemarbete så 
som ergonomi, att bibehålla sammanhållning och engagemang i arbetet samt att avsätta tid för 
återhämtning och variation. Vi har erbjudit alla medarbetare en digital arbetsmiljöutbildning på 
temat ”Arbetsmiljö vid hemarbete”. Av de som deltog i utbildningen anger cirka 80 procent att 
den har bidragit till att de fått insikter om hur de kan förbättra sin arbetsmiljö.  

Kompetensförsörjning 
Målbilderna i den statliga arbetsgivarstrategin är: 

• Vi attraherar den kompetens vi behöver 
• Våra organisationer möter framtida utmaningar och förändrade förutsättningar 
• Våra ledare tar ansvar för och driver verksamhetens utveckling. 

Utgångspunkter för kompetensförsörjningsarbetet 
Kompetensförsörjningen tar sin utgångspunkt i verksamhetens uppdrag, utmaningar och mål. 
Processen ska säkerställa att våra chefer och medarbetare utvecklas och arbetar på ett sätt som gör 
att vi löser vårt uppdrag och når våra mål.  
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Vi försöker attrahera rätt kompetens på flera olika sätt, bland annat genom att: 

• när vi träffar studenter och marknadsför oss inom utbildningsområden som offentlig 
förvaltning, juridik och ekonomi bedömer vi att intresset för oss som arbetsgivare har ökat. 

• vi jobbar med sociala medier, till exempel LinkedIn. Det har resulterat i att vi har fått cirka 
1000 nya följare.  

• vi har tagit fram och infört ett nytt lokalt restidsavtal och nya riktlinjer för distansarbete som 
stödjer det sätt vi arbetar på och som underlättar att skapa balans mellan arbetsliv och fritid. 

Vi möter framtida utmaningar och förändrade förutsättningar 
Med anledning av pågående pandemi har omkring 150 anställda varit involverade i 
krisledningsarbetet. Det har bidragit till ökad förståelse för vad det innebär att vara en 
beredskapsmyndighet. Erfarenheten av vårt arbete med krisorganisation i fred är värdefull i det 
fortsatta arbetet med att ta fram vår beredskapsplan för höjd beredskap och krig.  

Våra ledare tar ansvar för och driver verksamhetens utveckling 
Vi jobbar med ledarskapsutveckling både internt och i samverkan med andra länsstyrelser och 
offentliga verksamheter. Det har bidragit till en gemensam plattform för ledarskapet i vår 
organisation. Flertalet av cheferna ingår i någon form av ”lärgrupp” där de utbyter erfarenheter 
och lyfter dilemman. Det har resulterat i att cheferna har fått ett större nätverk internt och externt. 
Vi identifierar och utvecklar potentiella chefer i vår organisation vilket har varit positivt för den 
totala chefsförsörjningen på myndigheten. Sedan 2018 har vi identifierat sju potentiella ledare 
som alla har fått möjlighet att genomgå vårt lokala ledarskapsprogram. Av dem har sex sedan gått 
in i någon form av chefsroll. 
 
Personalomsättning 2018–2020 

År Nyanställda 
tillsvidare 

Avgångna 
tillsvidare 

2020 11,2 % 6,4% 

2019 1) 11,5 % 8,1% 

2018 1) 15,8 % 7,4% 
Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

1)Från och med 2020 beräknas personalomsättningen annorlunda mot tidigare då bland annat provanställningar inte längre 
ingår. På grund av detta skiljer sig utfallet för 2018 och 2019 mot redovisat utfall i tidigare årsredovisningar. 

De senaste åren har antalet nyanställda varit fler än antalet avgångna. Vi har alltså ökat i antal och 
det beror till stor del på att vi har fått flera nya uppdrag till exempel inom vattenverksamhet, stöd 
till boende och inom IT-verksamheten. 
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Sjukfrånvaro 
Redovisningen är gjord i enlighet med 7 kap. 3§ förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB). 

Kön Ålder 

2020 2019 

Antal 
anställda* 

Total 
sjukfrånvaro 
i förhållande 

till 
sammanlagd 

ordinarie 
arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar 

och längre i 
förhållande 

till total sjuk-
frånvaro (%) 

** 

Antal 
anställda* 

Total sjuk-
frånvaro i 

förhållande 
till 

sammanlagd 
ordinarie 

arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar och 
längre i för-
hållande till 
total sjuk-

frånvaro (%) ** 

Män 

≤29 10,8 1,6% - 8,2 0,9% - 

30–49 197,7 2,2% 29,6% 193,5 3,3% 60,8% 

50≥ 148,7 3,5% 71,5% 132,5 3,3% 62,6% 

Alla 357,3 2,7% 55,2% 334,2 3,3% 61,3% 

Kvinnor 

≤29 37,7 3,6% 33,3% 34,9 7,8% 58,1% 

30–49 305,7 4,6% 63,5% 290,7 4,9% 59,4% 

50≥ 205,2 7,4% 77,3% 200,7 6,5% 70,5% 

Alla 548,5 5,6% 69,4% 526,5 5,7% 64,1% 

Samtliga 

≤29 48,5 3,1% 30,3% 43,2 6,6% 57,2% 

30–49 503,4 3,6% 56,7% 484,4 4,2% 59,8% 

50≥ 353,9 5,8% 75,7% 333,2 4,7% 63,4% 

Summa 905,8 4,4% 66,0% 860,7 4,7% 63,4% 
Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

*) Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 100%. 
Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 

**) Enligt 7 kap. 3 § FÅB (2000:605) framgår att uppgifter för grupper med högst 10 anställda inte ska lämnas och inte heller om 
uppgiften kan hänföras till en enskild individ. 

 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron är 0,3 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Det är framförallt 
korttidsfrånvaron som har minskat vilket gör att sjukfrånvaron på totalen har minskat. Detta trots 
en ökning av långtidsfrånvaron. 

Sjukfrånvaron för män har ökat med 0,7 procentenheter i ålderskategorin ≤29 medan den för 
kvinnor har sjunkit med 4,2 procentenheter. Det betyder att sjukfrånvaron för kvinnor nu är lägre 
än 2018 (då sjukfrånvaron låg på 4,0%) och 2017 (då sjukfrånvaron låg på 4,1%).  

I ålderskategorin 30–49 har sjukfrånvaron för män sjunkit med 1,1 procentenheter och för kvinnor 
med 0,3 procentenheter. Sjukfrånvaron ökar för män i ålderskategorin 50≥ med 0,2 
procentenheter och för kvinnor med 0,9 procentenhet.  

Antalet långtidssjukskrivna har ökat med 2,6 procentenheter och ligger nu på 66 procent trots en 
kraftig sänkning på 31,2 procentenheter i ålderskategorin 30–49 för män och 24,8 procentenheter i 
ålderskategorin ≤29 för kvinnor. I övriga ålderskategorier har antalet långtidssjukskrivna ökat. 
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Strategisk styrning och planering 
Vi har tagit fram styrdokumentet ”Vår ledning och styrning” som ska ge oss stöd i att arbeta 
strategiskt med att leda, styra och utveckla vår verksamhet. Styrningen omfattar både hur 
verksamheten ska bedrivas och vad den på sikt ska åstadkomma. Med hjälp av styrdokumentet har 
vi skapat en god grund för att både leda och styra vår verksamhet i nuläget och för att fortsatt 
utveckla styrningen till att bli än mer effektiv. Ett led i den fortsatta utvecklingen är att vi under 
hösten beslutat om och påbörjat arbetet med att utveckla och införa ett ledningssystem med fokus 
på våra ledningsprocesser.  

Våra strategiska mål är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering och inför året tog vi fram och 
fastställde 16 gemensamma delmål som är kopplade till de strategiska målen. Utifrån dessa har 
myndighetens avdelningar verksamhetsplanerat genom att ta fram aktiviteter.  

Arbetet med att utveckla planeringsprocessen och vår strategiska styrning har fortsatt om än i 
lägre takt än önskat beroende på den pågående pandemin. Styrdokumentet som nämns initialt är 
en del i detta och i övrigt har årets mantra varit att hålla i det arbete vi påbörjat och förbättra det 
som är nödvändigt. Vi har förstärkt och strukturerat arbetet med både omvärldsanalys och intern 
analys för att öka kunskapen om de utmaningar vi står inför.  

Vi har också förstärkt och utvecklat vårt arbete med riskhantering samt tydligare integrerat 
verksamhetsutveckling och utvecklingsplan i vår planeringsprocess. Behovet av samordnad 
planering, mellan verksamheter på Länsstyrelsen, är stort och ökar i takt med kraven på 
sammanvägda beslut och helhetsbedömningar. 

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

Jämställdhet 
5 §1 p. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten 
Länsstyrelsens verksamheter har genom 5 § 1 p. i länsstyrelseinstruktionen uppgiften att bidra till 
att jämställdhetspolitiken får genomslag på lokal och regional nivå. Jämställdhetsarbetet har 
primärt bedrivits i vårt krisledningsarbete med anledning av Covd-19-pandemin och inom 
verksamheten civilt försvar.  

I krisledningsarbetet har vi arbetat systematiskt för att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Det 
har handlat om att inhämta uppgifter om pandemins påverkan på särskilt utsatta grupper, sociala 
risker och framgångsrika arbetssätt för att minska pandemins effekter. Resultaten är ökad kunskap 
om konsekvenserna av pandemin för länet som helhet och dess invånare, och ökad kvalitet i 
arbetet med att värna samhällets skyddsvärden. Genom att Länsstyrelsen har ställt frågor om 
exempelvis mäns våld mot kvinnor i inrapporteringssystemet WIS (Webbaserat 
informationssystem) har det generellt lett till ett ökat fokus på området i ett flertal kommuner. 
Arbetet har bidragit till den övergripande principen att ingen får lämnas utanför och det femte 
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målet om jämställdhet i Agenda 2030 samt till de jämställdhetspolitiska målen om ekonomi, hälsa 
och mäns våld mot kvinnor.  

Länsstyrelsen har integrerat ett gender- och barnperspektiv i arbetet med civilt försvar och 
totalförsvarsövningen (TFÖ) 2020. Länsstyrelsen har analyserat de viktigaste 
samhällsfunktionerna ur ett jämställdhetsperspektiv i syfte att beskriva hur kvinnor och män, 
flickor och pojkar påverkas vid höjd beredskap. Det har lett till en ökad förmåga att säkra 
kvinnors och barns behov, delaktighet och skydd.  

Sammanfattningsvis är resultatet gott inom ett flertal sakområden. Inom flera verksamheter finns 
det tydliga inslag i våra uppdrag (det vill säga utöver instruktionens bestämmelser) med krav på 
jämställdhetsanalyser, vilket bidrar till en utveckling av arbetssätt och en efterfrågan på stöd. Det 
finns dock fortsatt ett antal utmaningar gällande det interna arbetet.  

Regleringsbrevsuppdrag 1A13 - Intern strategi för jämställdhetsintegrering 
För närvarande har Länsstyrelsen ingen intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsens 
interna arbete med de strategiska målen, där jämställdhet ingår, har förutsättningar att bidra till ett 
ökat genomslag i organisationen. Det finns ett utvecklingsbehov i det interna arbetet och 
förståelsen för kopplingen till uppdrag som berör jämställdhet. 

5 § 2 p. Individbaserad data med kön som indelningsgrund 
Arbetet för jämställdhet kräver tillgång till könsuppdelad statistik. Att vi ska analysera och presentera 
data könsuppdelat framgår av 5 § 2 p. i länsstyrelseinstruktionen. 

Exempel på insatser är:  

• metodstödet ”Jämställt Västra Götaland” som är interaktivt och bygger på GIS-kartor.  
• översyn av lönetillägg på myndigheten för att säkerställa att belopp inte har koppling till kön.  
• I det regionala samarbetet ”Miljösamverkan Västra Götaland” tar vi fram statistik för 

fördelningen mellan kvinnor och män könsuppdelad statistik  
• undersökningar inom naturområdet för att kartlägga friluftslivet i tätortsnära naturreservat. 

Individbaserad statistik redovisas dock inte genomgående könsuppdelat. En utmaning som har 
identifierats i flera av våra verksamheter (bland annat inom kulturmiljö-, landsbygds- och 
naturområdet) är att könsuppdelad statistik inte efterfrågas av de centrala myndigheterna. 

Under rådande pandemi har arbetet med könsuppdelad statistik i ärendesystemet Platina försenats. 
Ett beslut har fattats om att Länsstyrelserna gemensamt ska bilda ett nationellt utvecklingsprojekt 
då det saknas ett förvaltningsobjekt för sakområdet jämställdhet. Arbetet ska resultera i en 
vidareutveckling av statistiken och vårt system. Arbetet kommer ske i samverkan mellan 
sakområdet jämställdhet och generellt handläggningsstöd. 

Mänskliga rättigheter och folkhälsa 
Regleringsbrevsuppdrag 1A14 – integrera mänskliga rättigheter och icke 
diskriminering 
Länsstyrelsens verksamheter ska inom ramen för regleringsbrevsuppdraget 1A14 och 5 § p. 5 i 
länsstyrelseinstruktionen integrera mänskliga rättigheter och ickediskriminering i den egna 
verksamheten, samt verka för att det nationella målet för mänskliga rättigheter får genomslag på 
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lokal och regional nivå. Det nationella målet är att säkerställa full respekt för Sveriges 
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. 

Länsstyrelsens arbete har påverkats av covid-19-pandemin då en väsentlig del av arbetet bedrivits 
i det interna krisarbetet och bland annat samordnat nationella redovisningar och rapporter. Att 
mänskliga rättigheter funnits med som en resurs och kompetens i krisarbetet redan på ett tidigt 
stadie har inneburit en kvalitetssäkring av arbetet. Nationella rapporter om pandemins sociala 
konsekvenser har visat att en framgång i krisarbetet är att rättighetsbaserat arbetssätt finns med 
från början. Ett resultat av årets arbete är att mänskliga rättigheter och en bredare ansats kopplat 
till social hållbarhet på ett mer systematiskt sätt integrerats i Länsstyrelsens interna verksamhet. 
Det har inneburit att inhämta uppgifter om pandemins påverkan på särskilt utsatta grupper, 
analysera sociala risker utifrån samhällets skyddsvärden samt att utveckla nya arbetssätt internt. 
Det har även inneburit en ökad kunskap om mänskliga rättigheter och de verktyg och metoder 
som används för att samla in och analysera data utifrån ett rättighetsperspektiv. Informationen 
som inhämtats från allmänheten har, utöver det interna analysarbetet, integrerats in i lägesbilder, 
bidragit till ökad kunskap inom det nationella samordningsuppdraget samt till 
informationsinsatser. Insatserna har resulterat i att länets invånare genom samråd, 
kunskapskonferenser och dialogmöten fått en ökad kunskap om pandemins konsekvenser för 
utsatta grupper. De sociala konsekvenserna av pandemin, ojämlikhet i utfall där redan utsatta 
drabbats hårdare, har varit ett fokus i det regionala och nationella arbetet samt i det 
länsstyrelsegemensamma arbetet med Agenda 2030. Där har länsstyrelserna samverkan med 
bland annat SCB (Statistiska centralbyrån), Myndigheten för delaktighet och Svenska FN-
förbundet/Glokala Sverige.  

För att belysa, analysera och beakta mänskliga rättigheter och ickediskriminering i den egna 
verksamheten ingår mänskliga rättigheter och social hållbarhet i Länsstyrelsens 
introduktionsutbildning. Under hösten har drygt 110 medarbetare genomgått utbildningen. 
Ytterligare en grundutbildning är Uppsala universitets webbutbildning i mänskliga rättigheter som 
är obligatorisk för alla medarbetare på Länsstyrelsen. Under 2020 deltog 50 personer (37 kvinnor, 
13 män) i webbutbildningen jämfört med 108 personer (74 kvinnor, 34 män) 2019. Den lägre 
siffran kan bero på tid och resurser i krisarbetet samt en intern satsning på barnrätt med en 
obligatorisk utbildning för samtliga medarbetare. Inför 2021 planeras fortsatt förankring och 
kommunikationsarbete för att synliggöra webbutbildningen. 

Vid framtagning av större förfrågningsunderlag i upphandlingar ska upphandlingsfunktionen 
beakta de fem perspektiven för mänskliga rättigheter (jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning, folkhälsa och anti-diskriminering). Nationellt har 
länsstyrelsernas inköp- och upphandlingsnätverk tagit fram en gemensam mall på 
förfrågningsunderlag som beaktar ovan perspektiv. I detta arbete har Länsstyrelsen Västra 
Götaland varit delaktig. Målet är att öka andelen av dessa upphandlingar. På grund av ett högt 
inflöde från verksamheterna har Länsstyrelsen inte lyckats nå målet under 2020.  

Länsstyrelsen har på påbörjat ett samarbete med SCB där vi beställer statistik kopplat till utländsk 
bakgrund för att få en uppfattning om av hur vi kan eller behöver arbeta för att öka mångfalden på 
Länsstyrelsen. Detta gör vi årligen och statistiken är redovisad utifrån kön. Insatsen kommer att 
bidra till ökad kunskap hos medarbetare och chefer på Länsstyrelsen och är en utvecklingsfråga 
framöver för fortsatt uppföljning och framtagande av nya arbetssätt och rutiner. 
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5 § p.4 Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
Länsstyrelsen har i arbetet med krisberedskap integrerat frågan om tillgänglighet och delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning. Under covid-19-pandemin har vi mer specifikt undersökt 
förhållanden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning och vilka konsekvenser 
pandemin får på både kort och lång sikt.  

Länsstyrelsen samordnar praktikplatser och vi har informerat och uppmuntrat våra verksamheter 
att ordna och ta fram praktikplatser såväl när det gäller ordinarie verksamhet som 
regeringsuppdrag till myndigheten.  

I det regionala friluftsrådet ingår en representant från organisationen DHR (Delaktighet 
Handlingskraft Rörelsefrihet) för utbyte av kunskap och erfarenheter. 

5 § p. 6 Folkhälsa 
Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar när det gäller arbetsmiljön. Vårt mål är en arbetsplats som 
främjar god hälsa och motverkar ohälsa.  

Genom ett aktivt åtgärdsarbete inom miljökvalitetsmålen främjar vi folkhälsan i länet. Inom 
exempelvis målen för Frisk luft, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd 
miljö, är kopplingen till folkhälsa tydlig, dessa mål handlar om faktorer som är avgörande för 
människans överlevnad. 

I Miljösamverkan Västra Götaland arbetar Länsstyrelsen med projekt inom miljöbalksområdet 
och livsmedelskontroll i syfte att likrikta tillsyn/kontroll, dela på resurser i länet genom 
samverkan och skapa en hållbar utveckling i länet. Under 2020 har vi haft ett projekt om 
Detaljplaner i bostäder som bland annat ska fokusera på att ge miljö- och planhandläggarna i 
Västra Götaland och Halland ett skriftligt stöd för hanteringen miljö- och hälsoskyddsfrågor i 
arbetet med detaljplaner för bostäder. Miljösamverkans projekt siktar också mot 
miljökvalitetsmålen som vi också anser handlar om sådan som är avgörande för människors hälsa. 
Även i övriga miljöbalksärenden tar vi hänsyn till folkhälsoaspekter.  

Samlad bedömning 
Sammanfattningsvis är resultatet gott inom flera områden, även om det finns utmaningar kopplat 
till det interna arbetet. Länsstyrelsens interna arbete med de strategiska målen har förutsättningar 
att bidra till ett ökat genomslag i organisationen och ett utvecklingsarbete pågår att integrera 
mänskliga rättigheter.  

Barnrätt 
Länsstyrelsens verksamheter har genom 5 § 3 p. i länsstyrelseinstruktionen uppgiften att vid 
beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och därvid ta 
särskild hänsyn till barns bästa. Med anledning av länsstyrelsernas barnrättsuppdrag samt att 
Barnkonventionen sedan januari 2020 är svensk lag så genomför Länsstyrelsen en intern 
barnrättsutbildning. Utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare. Ett första 
utbildningstillfälle genomfördes i november 2020. Ett fjärde och sista utbildningstillfälle ska 
genomföras i februari 2021. Därefter ska Länsstyrelsens alla medarbetare ha erhållit en 
grundläggande utbildning i barnrätt.  
 
Inom flera av Länsstyrelsens verksamheter har barn identifierats som en viktig målgrupp. Det 
avspeglas också i de aktiviteter som genomförts, såsom en informationskampanj om covid-19 
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riktad till ungdomar. En särskild satsning att lyfta fram är att Länsstyrelsen genomfört 
fokusgruppsintervjuer med personligt ombud i länet i syfte att uppmärksamma villkor för barn 
som växer upp med en förälder med psykisk ohälsa/sjukdom. Initiativet kom från Länsstyrelsen i 
Västra Götaland där resultatet kommer att sammanställas i en rapport av Socialstyrelsen som 
kommer att vara klar i början av 2021.  

Länsstyrelsen har genomfört flertalet aktiviteter med barn som målgrupp i arbetet, bland annat vid 
byggnationen av ett nytt fågeltorn vid Hornborgasjön som försågs med ett titthål för barn. Vi 
analyserar även i flera fall hur barn påverkas vid beslut bland annat vid beslut om föreskrifter i 
nya naturskyddsområden och vid tillståndsgivning av verksamhetsanpassningar för kulturminnen. 
Inom vårt arbete med §37 och §37, i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar, har vi integrerat ett barnperspektiv i ansökningsblanketterna och haft ett fokus 
på insatser riktade till föräldralediga och små barn. Vidare arbetar vi med att integrera ett barn- 
och genderperspektiv inom ramen för Länsstyrelsens arbete med civilt försvar och 
totalförsvarsövning.  

Förenkla för företag 
Länsstyrelsen ska verka för att underlätta för länets företagare, både i företagarnas kontakt med 
vår verksamhet och i syfte att förbättra företagarnas egen verksamhetsutövning. Det framgår av 
både Länsstyrelseinstruktionen 5§ p7 och regleringsbrevsuppdrag 1C4.  

En viktig del i arbetet är information och att skapa rimliga förväntningar på vad vi kan ge stöd till 
och förståelse för hur urvalsprocessen går till. Vi ger svar på frågor, bjuder in till dialog samt 
informerar via vår hemsida så att de vet vad som förväntas av dem och inte lägger mer tid än 
nödvändigt på ansökningar. 

Det investeringsstöd som tilldelats utnyttjas fullt ut. Vi har satsat på korta handläggningstider för 
utbetalningarna till lantbruksföretag och lyckats. Vi har fullföljt uppdraget att bevilja stöd under 
hela stödperioden vilket innebär att företagen får ut sina investeringsstöd och kan genomföra sina 
investeringar.  

Vi har genomfört en satsning på motiverande samtal som innebär att de vi möter får hjälp att 
själva inse vad de behöver förbättra. När de ser vilka insatser som behövs är motivationen större 
att genomföra förändringen. 

Vi har tidigt i detaljplaneprocessen dialog med kommunerna. Detta kommer berörda exploatörer 
till del, eftersom vi redan tidigt kan lyfta fram planeringsförutsättningar och utredningsbehov som 
påverkar projekten. 

Vi har tagit fram en digital tjänst för verksamhetsutövare avseende anmälan om samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken. Tjänsten gör det enklare för den sökande att avgöra om det finns 
naturvärden som kan riskera att skadas genom de planerade åtgärderna, vilket minskar 
tidsåtgången för den sökande. 

Länsstyrelsen bjuder regelbundet in till informationsträffar riktade till bland annat företag för att 
öka kännedomen om Klimatklivet, och sänka tröskeln för att söka stöd. Informationen sprids även 
genom deltagande i företagsfrukostar, externt arrangerade möten av branschorganisationer, 
intresseföreningar och liknande samt via Länsstyrelsens sociala medier och Klimatklivets 
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nyhetsbrev. Informationsspridning sker även direkt via lantbruksrådgivare och vid tillsynsbesök 
för att komma närmare potentiella sökande.  

Länsstyrelsen har lanserat ett antal e-tjänster som ska underlätta för företagen att rapportera till 
länsstyrelsen och vi har informerat företagen om att dessa finns.  

Vi har erbjudit vissa delar av vår tillsyn via digitala möten vilket har underlättat för företagen. 

Vi har genomfört ett projekt som inriktat sig mot företagens energieffektivitet där företagen fått 
stöd och råd i sin energikartläggning och tillhörande åtgärdsplaner. Det har förenklat företagens 
arbete som förutom minskad energianvändning även borde leda till minskade kostnader.   

Informationssäkerhet 
Länsstyrelsegemensamt arbete med informationssäkerhet 
Länsstyrelsernas gemensamma arbete med informationssäkerhet redovisades den 15 september 
2020 i regleringsbrevsuppdraget 3B27. Här följer en sammanfattning och kortare komplettering. 

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

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

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

Som stöd för förvaltningsobjekten har NOD/GFIS varit mycket aktiva i arbetet med 
informationsklassning och riskanalyser inom de olika förvaltningsobjekten. Utgångspunkten i 
detta arbete är länsstyrelsernas gemensamma modell för informationsklassning som utarbetades 
och beslutades under 2019.  
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Under januari-november 2020 har den gemensamma funktionen hanterat 189 
personuppgiftsincidenter varav 19 rapporterats till Datainspektionen i enlighet med 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 

Mål och uppdrag med Länsstyrelsens informationssäkerhetsarbete 
Informationssäkerhetsarbetet ska skydda verksamhetens informationstillgångar och bidrar till 
Länsstyrelsens strategiska mål om ett robust och motståndskraftigt län. Arbetet utgår från 
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 
höjd beredskap och tillhörande föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter 
(MSBFS 2020:6).  

Informationssäkerhetsarbetet bedrivs genom samverkan, samordning, metodstöd och 
kunskapshöjande insatser.  

Resultat och bedömning  
Under verksamhetsåret 2020 har vi gett stöd till verksamheten vid genomförandet av 
informationsklassningar och riskanalyser. Arbetet har omfattat prioriterade IT-komponenter i 
förvaltning och att omhänderta krav på informationssäkerhet vid förändring och nyutveckling. 
Resultatet är att myndighetens information i större utsträckning har ett bättre skydd än tidigare. 
Dessutom har kunskapsnivån om systematiskt informationsarbete ökat bland nyckelpersoner i 
verksamheten i samband med genomförandet av aktiviteterna och genom riktade 
utbildningsinsatser. 

Samverkan i frågor som rör informationssäkerhet och dataskydd har ökat genom att myndighetens 
arbetsgrupp för dataskydd nu omfattar både informationssäkerhet och dataskydd. Frågor som rör 
överlappande och angränsande sakområden hanteras gemensamt. Resurser utnyttjas mer effektivt. 
Framför allt leder förändringen till att de många gånger komplexa frågor som lyfts kan hanteras 
med samlad kompetens. 

Vi bedömer att resultatet för 2020 är gott. Utifrån uppsatta mål och genomförda insatser ser vi att 
informationen är bättre skyddad nu än tidigare. I takt med att verksamheten mognar i 
informationssäkerhetsfrågor ökar även behovet av samordning och stöd, komplexiteten i frågorna 
men även förmågan att skydda information på rätt sätt. 

Miljöledning 
Länsstyrelsen har arbetat vidare med att ytterligare anpassa och utveckla miljöledningssystemet 
enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.    

Vi arbetar för att uppnå våra interna miljömål enligt den handlingsplan för miljöledningsarbetet 
som gäller för åren 2020 – 2022. De interna miljömålen ska bidra till att nå de nationella 
miljömålen samt till genomförandet av miljödimensionen i FN:s globala mål för hållbar 
utveckling (Agenda 2030). 

 Vår interna miljömål 2020–2022 är: 

• minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter i tjänsten. 
• i alla upphandlingar ställa miljömässiga krav som är relevanta i förhållande till inköpsbehovet 

och följa upp kraven. 
• minska energianvändningen i Länsstyrelsens kontorslokaler. 
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• öka andel ekologiska varor i Länsstyrelsens personalkaféer. 
• öka medvetenheten om miljöhänsyn i det egna arbetet hos alla medarbetare.  
• de regionala miljömålen är tydligt integrerade i Länsstyrelsens verksamhet och arbetssätt. 

Resultaten av miljöledningsarbetet för 2020 presenteras i en rapport i slutet av februari. 

Ett urval av de aktiviteter vi genomfört och som för oss närmare målen är att vi: 

• har gått med i projektet ”Fossilfria länsstyrelser” som drivs av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
Målsättningen är att deltagande länsstyrelser i så stor utsträckning som möjligt aktivt fasar ut 
fossila bränslen i sin verksamhet för att senast år 2030 bli fossilbränslefria. Insatsområden 
som projektet fokuserar på är biobränsle för flygtransporter, intern klimatväxling, miljökrav 
för bilresor i tjänsten och arbetsmaskiner, resvanebeteendeförändringar samt samarbete med 
fastighetsägare. 

• har deltagit i utmaningen ”Cykelvänlig arbetsplats”. Syftet med Västra Götalandsregionens 
utmaning är att uppmuntra arbetsgivare att göra det lättare för medarbetare att välja cykeln i 
tjänsten och till arbetet. Vi arbetar kontinuerligt med att uppfylla olika kriterier som leder 
fram till olika nivåer av vad som anses vara en cykelvänlig arbetsplats. Vi har i år nått nivå två 
av tre. 

• köper eller leasar enbart elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänste- eller personalbilar. 
Detta gäller kontrakt som tecknas efter 1 januari 2020.  

• har fört dialog med våra fastighetsägare om ”Grönt hyresavtal”, enligt Fastighetsägarna 
Sveriges avtalsmall. Avtalet tydliggör vilka åtgärder hyresvärd och hyresgäst kommit överens 
om för att minska klimatpåverkan från lokalanvändandet. 

• har producerat en ny version av vår interna miljöutbildning med fokus på hur vi arbetar med 
vår miljöpåverkan, miljöledningssystemet och det interna miljöarbetet. 

• har producerat en film som visats på alla avdelningar för att öka kunskapen och inspirera till 
ett ökat engagemang när det gäller miljömålsarbetet.  

• har kartlagt hur vi arbetar med de prioriterade områdena biologisk mångfald och klimat samt 
hur arbetet kan utvecklas framåt. 
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Verksamhetsöversikt 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 2020 2019 2018 
Medarbetardata    
Antal anställda* 905,8 860,7 838,4 
Antal årsarbetskrafter 832,6 764,0 754,9 

- varav årsarbetskrafter män 340,9 306,9 303,3 
- varav årsarbetskrafter kvinnor 491,7 457,2 451,6 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 98 165 89 882 83 662 

Antal beslutade ärenden 104 436 93 416 84 834 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 7 066 7 756 11 982 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad exkl. resurssamverkan inkl. OH 738 771 690 458 672 097 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 301 997 288 681 287 425 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 732 987 977 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 277 087 232 826 212 562 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 18 659 31 074 40 965 

- varav OH 140 296 136 890 130 168 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 850 571 498 494 376 933 
* Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 100%. 
Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 

Kommentar till tabellen medarbetar-, verksamhets- och ekonomidata 
Året har präglats av pandemin och det lyser även igenom i vår medarbetar-, verksamhets- och 
ekonomidata. 

Vi har blivit fler på Länsstyrelsen. Till stor del beror ökningen på en planerad växling från 
konsulter till egen personal inom IT-verksamheten. I ökningen ligger också ett flertal 
nyanställningar med anledning av de nya uppdrag som Länsstyrelsen fått i och med pandemin. 
Ökningen av antalet årsarbetskrafter ökar också och beror i allt väsentlig på samma orsaker. 

Det ökade antalet årsarbetskrafter och de större volymerna inkomna och beslutade ärenden är till 
största del relaterade till pandemin. Volymökningarna avser bland annat ärenden för 
omsättningsstöd och lokalhyresstöd, men också en allmän ökning av ärenden till följd av 
krisstabens arbete. 

Ökningen av verksamhetskostnader i relation till 2019 består framför allt av ökade anslag inom 
skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden. Ökningar ses också för 
verksamhet som har nya uppdrag relaterade till pandemin, såsom handläggning av 
omsättningsstöd och lokalhyresstöd.  

Lämnade bidrag ökar och avser till allra största del lönegaranti till följd av pandemin. Totalt har 7 
340 personer fått lönegarantiersättning under 2020, vilket är mer än dubbelt så många som 2019 
(3 533 personer). 
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Intern styrning och kontroll 
Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll ställer krav på att det finns en process för 
intern styrning och kontroll på Länsstyrelsen. Syftet med en sådan process är att leva upp till 3§ i 
myndighetsförordningen. Processen för intern styrning och kontroll på Länsstyrelsen ska i allt 
väsentligt följa vår riktlinje för intern styrning och kontroll vilken bland annat föreskriver om att 
identifiera, värdera och hantera risker samt besluta och följa upp aktiviteter kopplat till 
hanteringen av riskerna. 

Sammantagen bedömning 
Vi arbetar löpande med intern styrning och kontroll med utgångspunkten att det ska vara en 
integrerad del av myndighetens planering och uppföljning. Vi har gjort riskanalyser, angett 
åtgärder för väsentliga risker, följt upp, bedömt och dokumenterat processen.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att den interna styrningen och kontrollen varit betryggande. 

Länsstyrelsens ansvarsmodell 
Ansvaret för arbetet med den interna styrningen och kontrollen följer ansvarsfördelningen för 
övriga styrfrågor. Chefernas ansvar omfattar således även den interna styrningen och kontrollen 
inom deras respektive områden. För att skapa ett enhetligt arbetssätt finns en riktlinje för arbetet. 
Momenten som framgår av förordningen ska vara en integrerad del i planering och uppföljning av 
vår verksamhet. 

Länsstyrelsens process för intern styrning och kontroll 
Länsstyrelsen genomför riskanalyser på både myndighets- och avdelningsnivå. Myndigheten 
genomför årligen en riskanalys och utifrån den beslutade länsledningen för 2020 om fem 
myndighetsgemensamma risker. Dessa ingår i myndighetens verksamhetsplan och hanteras 
genom aktiviteter på angivna nivåer inom myndigheten. 

Uppföljning, bedömning och dokumentation 
Risker och åtgärder har vi följt upp i tertialuppföljningarna på myndighets- och avdelningsnivå. 
Avdelningarnas rapportering är underlag för den samlade uppföljningen och bedömningen.  

Bedömningsgrunder 
Underlag för landshövdingens årliga bedömning av den interna styrningen och kontrollen är bland 
annat avdelningschefernas bedömningar. Samtliga avdelningschefer bedömer att den interna 
styrningen och kontrollen för året är betryggande inom deras respektive avdelningar. 

För att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll kan länsstyrelsens internrevision 
lämna förslag till åtgärder. Internrevisionens granskningar har inte visat på några väsentliga 
brister i den interna styrningen och kontrollen. Landshövdingen har i sina beslut följt 
internrevisionens rekommendationer när det gäller förslag till förbättringar. 

Riksrevisionens granskningar är också ett viktigt underlag. Vid den löpande granskningen har inte 
några brister rapporterats när det gäller vårt arbete med förordningen om intern styrning och 
kontroll.  
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Läget i länet 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 2§ p 3 
 

  

 

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

Socialt perspektiv 
Befolkning 
Västra Götaland är befolkningsmässigt Sveriges näst största län med drygt 1,7 miljoner invånare. 
Befolkningen i länet fortsätter att öka, dock i en långsammare takt än tidigare till följd av 
framförallt minskad invandring. Befolkningen ökar främst i Göteborgsregionen där cirka hälften 
av länets invånare bor. Befolkningsökningen de senaste tio åren beror främst på positivt utrikes 
flyttnetto, och har varit lägre i Västra Götaland än Stockholms län och Skåne län. Andelen utrikes 
födda i länet fortsätter att öka och utgör nu cirka 19 procent.  

Det är brist på bostäder i stora delar av länet men situationen är nu något bättre än tidigare och 
antas förbättras på sikt. Sex av länets 49 kommuner anger att det råder balans på 
bostadsmarknaden vilket är en ökning jämfört med de senaste tre åren. Dessutom ökade antalet 
kommuner som bedömer att det kommer att vara balans i kommunen inom tre år från tio 
kommuner förra året till 18 i år. 

Utbildning 
Ett stort antal unga klarar inte grundskolan med godkända betyg (85 procent gymnasiebehöriga i 
länet). Andelen pojkar som når gymnasiebehörighet är ett par procentenheter lägre än flickorna, 
men skillnaderna har minskat sedan 2016. De största problemen är koncentrerade till vissa skolor, 
varav de flesta i Göteborgsregionen. Även i Fyrbodal finns ett antal skolor där hälften eller mindre 
än hälften klarar gymnasiebehörighet.  

Covid-19 
Pandemins påverkan på det sociala området är omfattande. Inte minst slår pandemin mot 
folkhälsan, mot redan utsatta grupper och mot jämlikheten i samhället. Det kan konstateras att 
socioekonomiskt utsatta grupper drabbas värre av smittan och av pandemins sociala 
konsekvenser.  
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Ekonomiskt perspektiv 
Konkurser och nya företag 
Covid-19 har haft en kraftig påverkan på näringslivet i Västra Götaland. Antalet konkurser i länet 
ökade under januari – maj med 39 procent jämfört med samma månader 2018 och 2019. 
Göteborg, Skara, Uddevalla och Strömstad har haft flest konkurser sett till antal invånare. Under 
början av hösten minskade antalet konkurser i länet. Samtidigt ökade antalet nya företag i Västra 
Götaland första halvåret med 6 procent jämfört med samma halvår 2019. 

Konjunkturläget 
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer redovisar tydliga tecken på återhämtning från det stora 
tappet i våras för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. I Västra Götaland är andelen 
varuproducenter andelsmässigt väldigt hög, både i relation till de jämförbara länen och sett till 
riksgenomsnittet. Tillverkningsindustrins konjunkturskattning är numera på högre nivåer än de 
pre-pandemiska, och skattningen ger en indikation på att Västra Götaland har bäst förutsättningar 
för återhämtning bland storstadslänen. 

Arbetslöshet 
Arbetslösheten i länet har stigit med nästan 2 procentenheter från 6,6 procent i januari till 8,3 
procent i oktober (8,4 procent för män och 8,2 procent för kvinnor), vilket ligger i linje med 
utvecklingen i övriga delar av landet. I Västra Götaland finns stora delregionala och lokala 
skillnader. I Strömstad har arbetslösheten stigit med 3,7 procent som en konsekvens av ett stort 
beroende av besöksnäring och gränshandel som uteblivit. 

Miljömässigt perspektiv 
Tolv av länets femton miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till 2020. Läget är allvarligt och vi 
kommer att lämna över stora miljöproblem till kommande generationer. Särskilt kritiskt är det för 
de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Trots aktivt åtgärdsarbete på många 
håll har trenden inte vänt för något miljökvalitetsmål det senaste året. 

Under perioden 1990–2018 har de totala utsläppen av växthusgaser i länet minskat med 14 
procent vilket är långt ifrån målet att minska utsläppen med 80 procent mellan 1990 och 2030. 
Utsläppen av växthusgaser från industrin i länet har ökat. Utvecklingen är oroande eftersom 
industrin står för en stor del av länets totala utsläpp. Det krävs genomgripande förändringar av 
våra samhällen under en historiskt sett kort tidsperiod. 

Den biologiska mångfalden på land hotas av intensiv mark- och vattenanvändning och högt 
exploateringstryck. Arealen jordbruksmark fortsätter att minska och natur- och kulturvärden i 
odlingslandskapet blir allt färre. Arbetet med anläggning och restaurering av våtmarker pågår men 
går för långsamt. 

De marina områdena i Västra Götaland är starkt påverkade av människan. Många grunda 
kustområden är övergödda och har svaga fiskebestånd. En stor andel av länets vattenförekomster 
har otillräcklig status och det finns en övergödningsproblematik. Värdefulla livsmiljöer som 
ålgräsängar och musselbankar minskar. Effekter av klimatförändringar syns på land och i vatten 
och främmande arter sprids. 
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Miljömålet Skyddande ozonskikt är det enda som bedöms uppfyllt till 2020 (nationell 
bedömning). För två mål är miljökvalitetsmålet delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. 
Det gäller Säker strålmiljö (nationell bedömning) och Grundvatten av god kvalitet (regional 
bedömning). 

Exempel på regionala åtgärder med stor betydelse för miljömålsarbetet är det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”, kraftsamlingen 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur”, 
”Regional vattenförsörjningsplan och riskklassning av förorenade sediment”.  
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Redovisning av verksamhetsområden 
Länsstyrelsen i Västra Götaland bedriver följande verksamheter. 

Verksamhet  Benämning 

20–21, 25 Övrig förvaltning och trafikföreskrifter 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 

30, 34 Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

40–41 Hållbar samhällsplanering och boende 

42 Energi och klimat 

43 Kulturmiljö 

45 Krishantering och skydd mot olyckor 

50–58 Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet 

60–62 Areella näringar 

70, 80–85 Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m. 
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Övrig förvaltning och trafikföreskrifter (20–21, 25) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 3§ p 1 
 

• 1B1 
• 1D10 

 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Området spänner över flera olika verksamheter, bland annat arbetet med de allmänna valen och 
förordnande av vigselförrättare samt vissa ärenden inom trafikområdet. Ett annat exempel är 
tillsynen av överförmyndaren i kommunerna inom Hallands och Västra Götalands län. Målet är att 
vi ska granska överförmyndarverksamheten årligen. 

Vi har även verksamhet som riktar sig till privatpersoner som bland annat lönegarantiärenden och 
in- och utbetalningar av deponerade medel. Inom båda dessa verksamheter har vi 
handläggningstidsmål på 5–10 dagar. För den som är nordisk medborgare, bosatt i Hallands län 
eller Västra Götalands län, och som vill bli svensk medborgare prövar vi en sådan anmälan. Målet 
är att avgöra ärendena inom 45 dagar.  

När det gäller stiftelser ansvarar vi för registerhållning och tillsyn. Vi har som mål att besluta i ett 
ärende om registrering av en stiftelse inom 120 dagar och att hantera en anmälan om ändring av 
uppgifter i stiftelseregistret inom 40 dagar. 

Vi beslutar om lokala trafikföreskrifter och tillstånd till tävling på väg.  

Gentemot näringslivet har vi uppdrag där vi ger tillstånd till och har tillsyn över bevaknings- och 
delgivningsföretag inom Hallands län och Västra Götalands län. Det finns en lagstadgad tid om 14 
dagar för handläggning av en ansökan om godkännande för personal i bevakningsföretag samt 
bestämmelser om att bevakningsföretagen ska inspekteras vart tredje år. 

Vidare utövar vi tillsyn över verksamhetsutövare som omfattas av lagen om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. I vårt tillsynsområde ingår utöver vårt eget län 
Hallands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län. 

Slutligen ingår här även tillstånd och tillsyn inom jakt och viltvård, förebyggande åtgärder för 
viltskador samt viltförvaltningsdelegationen.  

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Uppdragen inom verksamheterna bedrivs inom samtliga huvudprocesser, det vill säga tillstånd 
och prövning, tillsyn och kontroll, förvaltning och skydd samt samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande. 
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Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Övrig förvaltning och trafikföreskrifter (20–21, 25) 2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 10,4 10,2 13,3 

Årsarbetskrafter kvinnor 24,3 28,7 28,4 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 16 968 17 308 15 728 

Antal beslutade ärenden 17 441 17 211 16 159 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 277 71 36 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 38 208 49 020 60 680 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 24 016 27 446 24 438 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 2 698 2 651 1 854 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 3 498 8 405 21 375 

- varav OH 7 996 10 518 13 013 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 644 411 314 819 258 386 

    

 

Den större avvikelsen för ej beslutade ärenden äldre än två år har sin förklaring i att en 
ärendegrupp – deponerade medel – har flyttats över från ett annat ärendehanteringssystem. Ett 
sådant ärende är öppet så länge deponeringen fortsätter. Det är alltså inget som Länsstyrelsen styr 
över.  

Minskningen i kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten kommer av att 
verksamheten med bingo och lotterier flyttades till Spelinspektionen den 1 januari 2019. Vissa 
tillstånd har gällt även under 2020 varför vi har haft kostnader kvar. 

Lämnade bidrag ökar inom verksamhetsområdet lönegaranti. Totalt har 7 340 personer fått 
lönegarantiersättning under 2020, vilket är mer än dubbelt så många som 2019 (3 533 personer). 
Även antalet företag som gått i konkurs har ökat från 284 till 325, medan rekonstruktionerna har 
ökat från 35 till 5. Anledningen till att de lämnade lönegarantibidragen ökat beror på de ökade 
konkurserna och rekonstruktionerna under våren 2020 till följd av covid-19. 
 
Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Antal ärenden om efterträdarval Platina1)  259  300 301 

Antal personer som erhållit 
lönegaranti GarantiLST2)  7 340  3 533   3 706 

Tillsyn och kontroll         

Antal granskningar av 
överförmyndare som lett till åtgärd  Platina1)  0 0 0 

Andel tillsynsärenden om 
penningtvätt som lett till åtgärd  Platina1)  2 1 1 
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Antal granskningar av 
bevakningsföretag/delgivningsföretag 
som lett till åtgärd 

 Platina1) 0 1 1 

1) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 
2) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

 

Konkurserna och rekonstruktionerna ökade under våren till följd av covid-19, men från och med 
juni månad så minskade istället konkurserna och rekonstruktionerna till lägre nivåer än ett vanligt 
år. Året slutade i stort i samma nivå som åren dessförinnan i antal företag som gick i konkurs eller 
var under rekonstruktion. Däremot var det många fler personer i dessa företag som berördes och 
utbetalningarna av lönegarantin mer än fördubblades. Prognosen för 2021 är svår att förutspå. 
Kronofogdens analysenhet har gjort en prognos över en trolig utveckling av konkurserna med 
hänsyn till samhällsläget. De konstaterar att risken är fortsatt stor för ett ökat antal konkurser och 
ser att framförallt rese- och besöksnäringarna, samt transportsektorn står inför stora utmaningar. 
Enligt prognosen beräknas antalet konkurser under år 2021 att öka jämfört med 2020. 
Anledningen är till stor del på grund av att många företag fått uppskov med att betala skatt och 
avgifter till Skatteverket, men att många anstånd går ut under våren 2021. 

Övervägande delen av överförmyndare som inspekteras kritiseras men ingen har fått allvarlig 
kritik eller blivit föremål för en ansökan om entledigande. Under åren 2018 och 2019 har två 
bevakningsbolag fått sin auktorisation återkallad på grund av konkurs. Inom penningtvättsområdet 
fick länsstyrelsen 2017 ytterligare möjligheter till ingripande vid överträdelser av 
penningtvättslagen genom att meddela sanktionsavgift. Vi har ännu inte sett några stora effekter 
av det i antalet ärenden men vi bedömer att den möjligheten kommer att nyttjas i större 
utsträckning framöver.  

Prestationer och effekter 
Trafikföreskrifter 
Med anledning av införandet av den nya förvaltningslagen har länsstyrelserna enats om en ny 
rättslig hantering av trafikföreskrifter. Länsstyrelserna har tillsammans kommit fram till att vare 
sig enskilda individer eller myndigheter kan ansöka om att få frågan om behov av 
trafikföreskrifter prövad. Det är myndigheten som självständigt har att besluta om det finns 
anledning att inleda ett ärende. Detta kommer leda till en mer effektiv och rättssäker hantering av 
ärendegruppen. Länsstyrelserna har samverkat med andra myndigheter i frågan och har 
uppmärksammat regeringen på behov av förtydligande om normföreskrifters eventuella 
överklagbarhet. 

Tillsynsverksamheten under pandemin 
Vi ställde tidigt in flera planerade tillsynsinsatser i avvaktan på att smittspridningen skulle avta 
och rekommendationerna skulle lätta. Vi testade att ersätta fysiska besök med digitala möten 
vilket fungerade bra i vissa sammanhang, så som vid informationsinsatser men sämre för 
granskning som av olika anledningar behövde göras på plats. När läget förbättrades under hösten 
planerade vi för att återuppta tillsynsinsatserna men flera besök ställdes sedan in. Detta innebar att 
tillsynsuppdragen inom överförmyndare, bevakningsföretag och åtgärder mot penningtvätt och 
terrorismfinansiering inte kunde genomföras fullt ut. Utebliven tillsyn får negativa konsekvenser 
eftersom vi inte kan kontrollera att kommuner respektive företagare lever upp till kraven i 
regelverken.  
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Lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
För att motverka smittspridningen av covid-19 beslutade vi under hösten om lokala föreskrifter 
om maximalt deltagarantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
Föreskrifterna meddelades i samband med att regeringen gjorde förändringar i begränsningarna 
samt att Folkhälsomyndigheten beslutade om lokala allmänna råd i Västra Götalands län. Inför 
besluten om föreskrifter och under dess giltighetstid övervägde vi noga, i dialog med länets 
smittskyddsläkare, behovet av dessa inskränkningar i fri- och rättigheterna.   

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
Vi har gjort en insats för att kontrollera om kontanthandlare omfattas av penningtvättslagen. Av 
de 245 företagarna vi kontaktade och där ärendet avslutades under året var det cirka 47 procent av 
företagen som innan vår kontakt hade beslutat om att begränsa kontanthanteringen. Cirka 27 
procent av företagen beslutade att inte ta kontanter över gränsvärdet efter att vi kontaktat dem. Att 
företag inte hanterar kontanter bidrar till att minska möjligheterna för penningtvätt och 
finansiering av terrorism hos de granskade verksamheterna. Vårt samverkansarbete gav oss bland 
annat erfarenhetsutbyte och gemensamt informationsmaterial till verksamhetsutövare. 

Regleringsbrevsuppdrag 1B1, Vilt-och rovdjursförvaltning 
Vi leder ett flerårigt viltförvaltningsprojekt med syfte att skapa balans mellan hjortviltstammar 
och betestryck i landskapet. Avsikten är att genom utbildning skapa förutsättningar för samarbete 
mellan jägare och markägare för att uppnå målet om minskade skogsskador och högre kalvvikter. 
Med anledning av pågående pandemi har utbildningarna inte startat ännu. Vi har tagit fram ett 
utbildningsmaterial och samverkat med berörda organisationer och intressenter med målet att nå 
en så stor uppslutning kring utbildningen som möjligt. Vi bistår också företrädarna för 
älgförvaltnings- och älgskötselområdena i arbetet med att ta fram rimliga planer för avskjutning 
och målnivåer, samt arbetar för att planerna ska genomföras. Vi har gjort en stor satsning för att 
förebygga illegal jakt på rovdjur genom ökad närvaro i fält, genom samarbete med andra berörda 
myndigheter och information till allmänheten. 

Regleringsbrevsuppdrag 1D10, Viltskador 
Vi har använt 2,4 mnkr från viltskadeanslaget. Medlen har använts till förebyggande åtgärder och 
ersättning av skador från fredat vilt. Vi har handlagt 25 ersättningsärenden gällande 
rovdjursskador och 32 gällande skador på grödor samt lämnat bidrag för att förebygga 
rovdjursskador i 22 beslut. Ärendena har gällt rovdjursavvisande stängsel och västar för hund. 
Länsstyrelsen lånar även ut skrämselutrustning för att förebygga skador av stora fåglar. 
Viltskadeanslaget har också använts för att kartlägga förekomsten av gäss kring Hornborgasjön 
och Östen, samt till avledande utfodring. Länsstyrelsen har hållit informationsmöten med 
intressenter kring Hornborgasjön. 

Lönegaranti 
Vi har betalat ut lönegaranti med 643 (314 år 2019) mnkr till 7 340(3 533 år 2019) personer, 
vilket är mer än en fördubbling jämfört med förra året. Anledningen till ökningen är att fler 
företag gått i konkurs eller har varit under rekonstruktion på grund av covid-19. Trenden efter maj 
månad pekar nedåt och konkurserna och rekonstruktionerna har istället minskat jämfört med 
motsvarande period föregående år. Trots det omfattande inflödet av ärenden klarade vi målet att 
inkomna ärenden ska betalas ut inom fem arbetsdagar. För den som beviljats lönegaranti och som 
kan ha varit utan lön en längre tid är den snabba handläggningstiden en trygghet. Omfattande 
samverkan mellan länsstyrelserna sker fortsatt avseende utvecklingen av det nya 
handläggningssystemet för lönegaranti. De e-tjänster som vi införde 2019 används flitigt och har 
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underlättat både för konkursförvaltarna och för privatpersoner att kunna skicka sina beslut eller 
försäkran digitalt till oss. Vi har även påbörjat ett samarbete med Kronofogdemyndigheten i syfte 
att minska brottsligheten. Samarbetet ligger väl i tiden då vi uppmärksammat en högre grad av 
bedrägeriförsök mot oss.    

Resultatbedömning 
Eftersom området innehåller flera olika uppdrag finns det vissa uppdrag där resultatet är 
otillfredsställande med anledning av pandemin. Det gäller bland annat tillsynen av 
överförmyndare och bevakningsföretag som vi inte har kunnat genomföra i den utsträckning som 
planerat. Även tillsynsbesök hos pantbanker och verksamhetsutövare som bedriver verksamhet 
som omfattas av penningtvättslagen har vi fått ställa in. Samtidigt har vi ett ärendeflöde som visar 
på en hög beslutstakt och i den delen bedöms resultatet utmärkt. Vi har även automatiserat en 
ärendeprocessen för återkallelse av godkännande för arbete i bevakningsföretag, vilket har 
inneburit en stor effektivitetsvinst. Sammanfattningsvis bedömer vi att resultatet är gott.  
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Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära 
frågor (28) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 3§ p 2 • 1D2 
• 1D3 

 

 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Vi ska bidra till att konsumenterna får säkra livsmedel som är producerade enligt lagstiftningens 
krav. Vi ska även se till att de livsmedelsproducerande djuren är friska och inte utgör någon 
allvarlig smittorisk. Dessa uppdrag framgår av den Nationella Kontrollplanen inom 
livsmedelskedjan (NKP). 

Vi har även i uppdrag att hantera anmälningar angående bristande djurskydd för sällskapsdjur 
samt se till att hundar och katter hålls på ett sådant sätt de inte utgör risk för skada eller orsakar 
olägenheter för människor eller på egendom. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Vårt uppdrag ligger främst inom processer för kontroll och tillsyn. Vi gör till exempel kontroll av 
djurhållningar och primärproducenter, tillsyn av djurhälsopersonal och revisioner av 
kommunernas livsmedelskontroll. 

Vi arbetar även inom processer för tillstånd och prövning. Vi prövar och ger tillstånd för ny- eller 
ombyggnation av stallar samt prövar tillstånd för olika typer av tillståndspliktiga djurhållningar.   

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

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

Länsstyrelserna har utfört 793 (81%) av de planerade kontrollerna inom primärproduktion-
Livsmedel och 566 kontroller av primärproduktion-Foder. Den pågående pandemin har inneburit 
att målet 1000 utförda kontroller på nationell nivå inte uppnåtts. Flera län har fått omprioritera 
resurser till stabsarbetet och likaså har län undvikit kontrollbesök med hänsyn till 
rekommendationer om social distans.  

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

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

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 7,5 7,8 8,9 

Årsarbetskrafter kvinnor 44,3 41,3 38,4 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 7 836 7 821 7 700 

Antal beslutade ärenden 7 993 7 739 7 599 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 55 811 54 638 47 378 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 43 249 41 288 34 964 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 0 0 1 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 4 15 1 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 415 1 715 1 817 

- varav OH 12 143 11 621 10 595 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 0 0 0 

    

 

Ökningen av antalet årsarbetskrafter mellan 2019 och 2020 beror på de extra tilldelade medlen för 
kontroll av primärproduktionen. Enheten har under 2020 nyanställt två resurser för det uppdraget.  

De minskade kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten beror på en omflyttning av 
kostnader för nedlagd tid. Det ackumulerade resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten 
Djur och lantbruk uppgår till -2,8 mnkr. Underskottet härrör från tidigare år och är orsakat av att:  

1) att kontroller efter anmälan ska ske utan förvarning innebär att vi har en del ”bomkörningar”.  

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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För att få en enhetlig hantering av avgiften och arbeta ner underskottet har vi i år valt att flytta all 
nedlagd tid på avgiften till förvaltningsanslaget. Kostnaderna som flyttats uppgår till 1,3 mnkr. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillsyn och kontroll         

Andel utförda av tilldelade 
primärproduktionskontroller (Mål 100 %)1)  PRIMÖR2)  94%  85%  80% 

Andel kontrollobjekt med 
livsmedelsproducerande djur som ingått i 
planerad normalkontroll 

DUS3)   5,3%  5,7%  6,4% 

Andel anmälningsärenden avslutade inom 
tre månader (90 dagar) Platina4) 96% 98% 97% 

Andel kontrollrapporter för 
djurskyddskontroller som är meddelade 
inom 21 dagar 

Platina4) 85% 86% 83% 

1) 2018 och 2019 fanns det inte något nationellt urval utan de åren gjorde vi en helt egen kontrollplanering. I samband med att 
det nationella kontrolluttaget infördes 2020 fick vi en resursförstärkning för de här kontrollerna.  

2) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 
3) Ärendehanteringssystem, Jordbruksverket 
4) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

 
Indikatorerna är hämtade från NKP. Indikatorerna ”andel anmälningsärenden avslutade inom 90 
dagar” samt ”andel kontrollrapporter för djurskyddskontroller som är meddelade inom 21 dagar” 
syftar till att mäta effektivitet och bemötande. Vi når över målet (90 procent) för andel 
anmälningsärenden avslutade inom 90 dagar men ligger något under målvärdet för 
djurskyddskontrollrapporter meddelade inom 21 dagar (90 procent). Den sammantagna 
bedömningen av indikatorerna är att vi har en god effektivitet och ett gott bemötande.   

Indikatorerna ”andel utförda tilldelade primärproduktionskontroller” samt ”andel kontrollobjekt 
med livsmedelsproducerande djur som ingått i normalkontroll” syftar till att mäta prestation. 
Arbetsformen med ett nationellt kontrolluttag inom primärproduktionen var ny för 2020. Under 
början av året genomfördes rekryteringar för att möta upp det förändrade uppdraget, och 
resurserna fanns därför inte tillgängliga under hela året. Trots detta har vi gjort 94 procent av de 
tilldelade livsmedelskontrollerna. 

Vi når inte upp till målvärdet när det gäller andel kontrollobjekt med livsmedelsproducerande djur 
som ingått i normalkontroll (10 procent). En orsak till det är det stora antalet anmälningar som vi 
också ska hantera. Årets indikatorvärde har dessutom påverkats negativt av den pågående 
pandemin genom minskade möjligheter till kontroll utifrån smittskyddsläget.  

Prestationer och effekter 
Regleringsbrevsuppdrag 1D2, måluppfyllelse för NKP 
Vårt uppdrag inom livsmedelskedjan utgår från NKP där det finns fastställda övergripande mål, 
operativa mål med indikatorer samt åtgärder och aktiviteter. Sammanfattat syftar de operativa 
målen till att skapa goda förutsättningar för kontrollverksamheten, samt till att ge kontrollobjekten 
tillräcklig kunskap så att de kan följa lagstiftningens krav. Den effekten ytterst ska nås genom 
aktiviteterna och målen i NKP är trygga och säkra livsmedel för konsumenterna.  

Vår djurskyddskontroll av djurhållning med livsmedelsproducerande djur utgår från ett riskuttag. 
Syftet med kontrollen är att uppnå en bättre regelefterlevnad och därmed en bättre djurvälfärd. 
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Genom vår dialog med djurägarna i samband med kontroller, genom våra kontrollrapporter och 
våra beslut har vi ökat kunskapen om lagstiftningens krav och därmed förbättrat förutsättningarna 
för en ökad regelefterlevnad. Vi når dock inte helt upp till målet inom djurskyddsområdet, 
eftersom vi inte når måluppfyllelsen i andel kontrollerade objekt med livsmedelsproduktion. 
Genom förprövning av om- och nybyggnationer av djurstallar bidrar vi till att utrymmen i stallar 
redan från början följer gällande lagstiftning, som syftar till ett gott djurskydd.  

Vi har arbetat vidare med vår satsning på metoden motiverande samtal, för att uppfylla målen i 
NKP och önskad effekt om kunskapsspridning och upplevt gott bemötande. 

 Ett mål i NKP för djurskydd är att utveckla rättssäkerheten och likvärdigheten i bedömning av 
brister.  Som ett led i detta arbete har vi påbörjat ett större arbete med stöd av KUDOS (utbildning 
för djurskyddskontrollanter från Jordbruksverket). Vi har kopplat denna utbildning till egna 
interna utbildningar, som syftar till att utveckla oss inom lagstiftningen och likrikta oss i 
bedömningar, samt att besluten som vi skriver ska vara rättssäkra och lätta att förstå.  

Målsättningen för vår tillsyn av djurhälsopersonal var att besöka och göra tillsyn hos alla kliniker 
som arbetar med lantbrukets djur. På grund av Covid-19 fick vi planera om. Vi genomförde under 
hösten digital tillsyn hos samtliga (utom en) kliniker som arbetar med lantbrukets djur. Totalt har 
10 digitala tillsynsbesök genomförts och 43 legitimerade veterinärer och 1 legitimerade 
djursjukskötare har tillsynats. Vår bedömning är att digital tillsyn är ett bra komplement till 
fysiska tillsynsbesök. 

Länsstyrelsen planerade att genomföra 7 revisioner av den kommunala livsmedelskontrollen. 
Även inom detta område fick vi ställa om och utföra revisionerna digitalt, inklusive 
skuggkontrollen. Sammanlagt genomfördes 8 revisioner och 4 uppföljande revisioner för att 
verifiera åtgärdsplanernas genomförande. Om åtgärdsplanerna har genomförts bedömer vi det 
som att revisionerna har varit verkningsfulla. Länsstyrelsen Skåne har deltagit som observatörer 
vid 3 av årets revisioner, vilket har gett möjlighet att resonera kring bedömningar och utvecklat 
revisionsarbetet. 

Regleringsbrevsuppdrag 1D3, Livsmedels- och foderkontrollen i primärproduktion 
Vi har genomfört primärproduktionskontroller enligt det nationella uttaget. Genom att säkerställa 
ett brett uttag över hela länet har vi skapat en enhetlig bild över kvalitetsnivån hos våra 
primärproducenter. En majoritet av producenterna har haft avvikelser vilket skapat goda dialoger 
med rapporten som grund. Genom att vi informerar om bland annat nya lagkrav och förändrade 
förutsättningar får primärproducenterna möjlighet att göra rätt.  

Resultatbedömning 
Vår sammantagna bedömning är att vi har ett utvecklingsbehov inom området kopplat till 
djurskyddskontrollen.   

Vi ser en liten negativ trend i en del av våra nyckeltal inom området (41 procent av de 
anmälningskontroller som vi gjort har varit obefogade (målet är 25 procent) och vi har 
kontrollerat 5,3 procent av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur (målet är 10 
procent). Den planerade kontrollen av de livsmedelsproducerande djuren, som i huvudsak görs 
under stallsäsong, har påverkats mycket av Covid-19. På grund av restriktioner undvek vi till 
exempel under våren att göra kontroller hos djurägare i riskgrupp, om inte kontrollen bedömdes 
som helt nödvändig. Vi har också haft färre medarbetare som har kunnat vara ute i fält på grund 



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

39 
 

 

av symptom. Vi har en god måluppfyllelse avseende förprövningar av stallar där samtliga ärenden 
beslutas inom serviceåtagandetiden. Omprioritering har dock gjort att tiden till besiktning efter 
färdigställt djurstall är längre. Vi bidrar och driver till stor del utvecklingsarbetet kring 
förprövning på nationell nivå. 

Arbetet med primärproduktionskontrollerna har i förhållande till tillgängliga resurser förlöpt på ett 
tillfredsställande sätt. Vi har en utmärkt måluppfyllelse avseende de kommunala revisionerna.  

Vi har en utmärkt måluppfyllelse avseende kontroll av återhållsamhet för användande av 
läkemedel och en god måluppfyllnad för spridande av kunskap om antibiotikaresistens. En digitalt 
baserad uppföljning hos djurhälsopersonal har upplevt som mycket positiv av både oss och de vi 
tillsynat.   
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Regional tillväxt och infrastrukturplanering (30, 34) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

 Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 3§ p 3–4 
 

• 1C1 
• 1C2 

 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen ska genom samverkan bidra till målen i det regionala tillväxtarbetet, inom ramen 
för regionalt tillväxtarbete och genomförande av regionala strukturfondsprogrammet 2014–2020 
(förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete (regleringsbrevsuppdrag 1C1). Ansvaret för det 
regionala tillväxtarbetet ligger hos Västra Götalandsregionen (VGR). 

Länsstyrelsens fördelning av medel från anslaget 1:1 ska bidra till den regionala 
utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella 
samarbetsprogrammen (regleringsbrevsuppdrag 1C2).  

När det gäller infrastrukturplanering som rör nationell och regional nivå är Länsstyrelsen en av 
flera remissinstanser. Vi har ingen formell roll i arbetet i sig. 

I det övriga arbetet med infrastrukturplanering deltar Länsstyrelsen i samråd och gör 
sammanvägda bedömningar, samt fattar beslut om godkännande av 
miljökonsekvensbeskrivningar för infrastrukturplaner enligt väglagen och lagen om byggande av 
järnväg.  

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Vårt arbete inom verksamheten regional tillväxt bedrivs till största del inom processen samverkan, 
samordning och kunskapsfrämjande. Arbetet bedrivs exempelvis genom den överenskommelse 
om fördjupad samverkan som vi har med VGR.  

Inom infrastrukturplanering bedrivs arbetet främst genom samverkan, samordning och 
informationsfrämjande. I de infrastrukturprojekt som genomförs är vi samrådspart i planeringen 
och har i uppgift att bedöma miljöpåverkan och projektens lämplighet inför att planer fastställs. 
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Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Regional tillväxt och infrastrukturplanering (30, 34) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 1,3 1,2 1,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 5,1 3,5 3,6 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 511 96 95 

Antal beslutade ärenden 851 109 93 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 2 3 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 6 498 4 742 4 809 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 2 264 1 886 1 906 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 69 70 72 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 2 137 1 523 1 620 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 535 113 106 

- varav OH 1 494 1 150 1 104 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 9 173 10 247 10 219 

    

 

Den stora ökningen mellan 2019 och 2020 beror på det omsättningsstöd som Länsstyrelsen 
hanterar kopplat till pandemin och som redovisas på VÄS 309. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Andel hushåll med fast bredband om minst 
100 Mbit/s1) Post- och telestyrelsen - 86,35 83,38  

Andel arbetsställen med fast bredband om 
minst 100 Mbit/s1)  Post- och telestyrelsen -  82,60  78,12  

Antal serviceutförare för 
dagskasseinsättning PIPOS2) 156 162 223 

Medelavstånd till närmaste 
dagskassehantering/ dagskasseinsättning 
(km) 

PIPOS2) 3,9 4,5 4,7 

Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande         

Antal genomförda insatser i förhållande till 
plan (Innovation och företagande)3) Egen dokumentation -  - - 

Antal genomförda insatser i förhållande till 
plan (Attraktiva miljöer och tillgänglighet) 3) Egen dokumentation  - - - 

Antal genomförda insatser i förhållande till 
plan (Kompetensförsörjning) 3) Egen dokumentation - - - 

Antal genomförda insatser i förhållande till 
plan (Internationellt samarbete) 3) Egen dokumentation - - - 

Antal genomförda insatser i förhållande till 
plan (Övriga insatser) 3) Egen dokumentation - - - 

1) Utfall för år 2020 är inte tillgängliga vid årsredovisningens sammanställning 
2) Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser 
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3) I samband med länssammanslagningen 1998 gick tillväxtansvaret över till VGR. Detta innebär att övriga indikatorer om 
genomförda insatser i förhållande till plan är svåra för oss att svara på, eftersom vi inte har en planering eller arbetssätt som 
följer VGR:s struktur 

 
Indikatorerna för bredband (andel med minst 100 MB) visar att andelen hushåll med fast bredband 
ökade mellan 2018 och 2019, men det säger på länsnivå inte speciellt mycket i ett regionalt 
tillväxtperspektiv. 

Arbetet med bredband redovisas samlat via Länsstyrelsen Dalarna till PTS med kopia till 
Infrastrukturdepartementet (regleringsbrevsuppdrag 3C1). 

Antalet serviceutförare för dagskasseinlämning visar en nedåtgående trend mellan 2018 och 2020. 
Att medelavståndet minskar relativt mycket beror på att antalet minskar även i områden med stor 
befolkning. Arbetet med grundläggande betaltjänster redovisas till Infrastrukturdepartementet via 
Länsstyrelsen i Dalarna (regleringsbrevsuppdrag 3C2). 

Prestationer och effekter 
Regional tillväxt 
Länsstyrelsens överenskommelse med VGR om fördjupad samverkan utgår ifrån de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och bedrivs främst på två sätt: 

• genom den regional utvecklingsstrategin (RUS), och 
• genom regional fysisk planering/strukturbild. 

Genomförandet leds av en gemensam chefsgrupp som rapporterar till läns- och regionledningarna 
och arbetet utförs av medarbetare på Länsstyrelsen och VGR. 

Länsstyrelsen har deltagit i det fortsatta arbetet med att ta fram den nya regionala 
utvecklingsstrategin (RUS), kallad ”VG2030”, som ska beslutas i början av 2021. Vi har även 
varit engagerade i arbetet kring den nya järnvägen Göteborg-Borås, och har också fortsatt att 
förespråka att regional fysisk planering enligt PBL (plan- och bygglagen) ska införas i Västra 
Götaland. Både den nya järnvägen och regional fysisk planering är strategiskt viktiga 
förutsättningar för länets utveckling. Vi utvecklar även internt arbetssätt och kompetens inom 
området regional tillväxt. 

Regleringsbrevsuppdrag 1C1, samverkan av insatser i regionalt tillväxtarbete 
Länsstyrelsen ingår i strukturfondspartnerskapet för Västsverige och bidrar i beslutsprocessen för 
de nya strukturprogrammen, såväl gentemot Tillväxtverket som VGR. Vad gäller programmet för 
Västsverige arbetar vi tillsammans med Länsstyrelsen i Halland. 

Regleringsbrevsuppdrag 1C2, tilldelning av medel från anslag 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder 
Myndighetens fördelning av medel bidrar till målen i den regionala utvecklingsstrategin främst 
genom satsningar inom livsmedels- samt energi- och klimatområdet. Satsningarna sker 
tillsammans med VGR och har tydligt fokus på regional utveckling och hållbarhetsfrågor. Inga 
nya beslut har fattats utan utbetalningar sker i redan beslutande pågående projekt. Under året är 
1 716 000 kronor utbetalade. 
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Inom livsmedelsområdet är det stort fokus på lokalt producerad mat. Inom projektet ”Mer lokal 
mat i offentliga kök” har det gjorts en satsning på att lyfta goda exempel genom en satsning på att 
utse årets kökshjälte inom kategorierna årets eldsjäl och årets kommun.  

Inom projektet redovisar vi också hur stor andel av de offentliga kökets råvaror som är svenska, 
som ett ytterligare sätt att lyfta goda exempel. Andelen ligger i stora delar på över 90 procent 
svenskproducerat för de kommuner som lämnat in underlag. 

Projektet ”Klimat 2030” är VGR:s och Länsstyrelsens gemensamma satsning på 
klimatomställning. Årets stora satsning är kommunernas klimatlöften med tydliga åtaganden och 
effektuppföljning. Åtagandena fastställdes 2020 och kommunerna genomför arbetet och 
uppföljningen under 2021. I stort sett alla kommuner i länet deltar.  

Inom samverkansplattformen ”Biogas Väst” avslutas nuvarande satsning med sikte på en ny 
”Kraftsamling biogas”. I projektet har vi genomfört nätverksträffar och en rapport kring 
biogaspotentialer i länet har tagits fram. Det är en viktig grund för det fortsatta arbetet.  

För att stötta regional utveckling över nationsgränser har Svinesundskommittén (Strömstad) 
beviljats medel för att främja regional utveckling tillsammans med Viken i Norge. 

Infrastrukturplanering 
Förbättrad transportinfrastruktur är avgörande för hållbar utveckling i länet. Det pågår flera 
arbeten i Göteborg som innebär betydande svårigheter för trafiken i staden: 

• byggnationen av Västlänken,  
• sänkningen av E45, och  
• Olskroken planskildhet.  

Ombyggnaden av E20 pågår fortfarande med flera projekt parallellt. Hela E20 genom Västra 
Götalands län beräknas vara färdig år 2025. 

Infrastrukturprojekten befinner sig i olika faser och Länsstyrelsen medverkar därför i hela 
ombyggnaden från tidigt planskede till genomförande. Länsstyrelsen ingår i en utvecklad 
samverkan med Trafikverket i projektet höghastighetsbana mellan Göteborg och Borås. Under 
2020 har samråd om betydande miljöpåverkan gjorts kring val av korridorer under hela sträckan. 
Projektet kommer att påverka regionens transportplanering.  

Nya slussar i Göta älv är ett annat stort infrastrukturprojekt där Länsstyrelsen deltar i tidigt skede. 
Genom en aktiv hållning och kunskapsbaserade helhetsavvägningar bidrar vi till att denna och 
liknande processer säkerställs. 

Länsstyrelsen deltar i möten med VGR:s strategiska infrastrukturgrupp, men inte i det operativa 
arbetet de utför.  

Resultatbedömning 
Regional tillväxt. 
Länsstyrelsen bedömer att samverkan med VGR, som har tillväxtansvaret, utvecklas och är god. 
Samverkan leder till att relationerna stärks men tydliggör också luckor som behöver fyllas. En del 
av utmaningarna ligger i det att det finns en otydlighet i ansvar och villkor. Detta beror till stor del 
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på att regionen inte är ett regionplaneorgan. Våra egna prioriteringar på regional tillväxt är 
avgörande för våra möjligheter att bidra till regional utveckling. 

Vi följer Tillväxtverkets riktlinjer och regelverk när det gäller tilldelning av medel från anslag 1:1 
regionala tillväxtåtgärder (regleringsbrevsuppdrag 1C2). De projekt som beviljats medel har 
bidragit till målen i den regionala tillväxtstrategin. En långsiktig effekt är att VGR och 
Länsstyrelsens gemensamma arbete med livsmedels-, energi- och klimatfrågor har utvecklats över 
åren. Det ger positiva effekter på flera håll, exempelvis i arbetet med livsmedelsstrategin och 
inom miljömålen.  

Utifrån detta bedömer vi att det samlade resultatet är gott. 

Infrastrukturplanering 
En ökad integrering av miljö- och hållbarhetsaspekter har skett i den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen och i enskilda infrastrukturprojekt. Detta som en direkt följd av en aktiv 
hållning och kontinuerlig samverkan med Trafikverket och andra intressenter.  

I arbetet med regionens strategiska infrastrukturgrupp har Länsstyrelsen fört in kunskap om 
miljöbedömning och energi- och klimatfrågor.  

Vi bedömer sammanfattningsvis att resultatet är gott.  
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Hållbar samhällsplanering och boende (40–41) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 3§ p 5  
• 5§ p 9 

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

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Inom verksamheten finns mål om god bebyggd miljö, att bidra till att behovet av bostäder 
tillgodoses och att utveckla tidiga dialoger i samhällsbyggnadsprocesser. Det innebär bland annat 
att ge stöd och råd till kommunerna i deras bostadsförsörjning och föra en proaktiv tidig dialog 
med olika aktörer inom samhällsbyggnadsområdet.  

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Länsstyrelsens arbete inom verksamheten boende ingår till största del i processen om samverkan, 
samordning och kunskapsfrämjande, exempelvis genom rådgivning till kommunerna och analyser 
av länets bostadsmarknad. I vår verksamhet som utgår ifrån plan- och bygglagen arbetar vi främst 
inom processerna tillsyn samt samverkan, samordning och kunskapsfrämjande, bland annat 
genom rådgivning och tidigdialog, yttranden över kommunal planering och uppföljning.   

Verksamhetens resultat 
Boende 
Vi har tagit fram en bostadsmarknadsanalys utifrån kommunernas svar i Boverkets årliga 
bostadsmarknadsenkät och kan konstatera att bostadsbyggandet håller en fortsatt hög nivå och att 
färre kommuner uppger att det råder ett underskott av bostäder. Trots detta är det en fortsatt 
ansträngd situation i en majoritet av länets kommuner och en framtida osäkerhet hur pandemin 
påverkar bostadsmarknaden. 

Vi har kommunicerat resultaten från bostadsmarknadsanalysen vid ett flertal tillfällen med olika 
målgrupper. 

Länsstyrelsen har samlat in uppgifter från länets kommunala bostadsaktiebolag som underlag för 
Boverkets uppföljning av bolagens värdeöverföringar. 

Vi har gemensamt med övriga länsstyrelser tagit fram ett filmat utbildningsmaterial för att ge 
kommunerna stöd i att motverka vräkningar av barnfamiljer. 

Översiktsplan och detaljplan 
En kommun i länet har antagit en ny översiktsplan. Flera kommuner har tagit fram förslag till nya 
översiktsplaner, vilka har samråtts med Länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen har fortsatt att utveckla och driva det nätverk för översiktsplanering som startades 
2019. I nätverket deltar närmare 35 kommuner, Trafikverket, kommunalförbunden, Västra 
Götalandsregionen och ett par konsultföretag. 

I april ändrades lagstiftningen för översiktsplanering vilket har inneburit olika 
kompetensutvecklingsinsatser internt och externt. Bland annat har vi använt nätverket för 
översiktsplanering för att informera kommunerna vilket har lett till en ökad kännedom om 
ändringarna i lagstiftningen. 

Komplexiteten i detaljplanerna har ökat och återkommande utmaningar i planeringen är 
geotekniska frågor, miljökvalitetsnormer för vatten, luft och strandskydd. Vi har strävat efter att 
ge kommunerna tidiga och tydliga besked om statliga intressen och om våra prövningsgrunder. 
Det har bidragit till att planprocesserna har blivit mer förutsägbara och effektiva vilket i sin tur 
kan leda till en högre kvalitet i genomförandet.  

Havsplan 
Vårt huvudsakliga fokus för arbetet med havsplanering har legat på de förstudieuppdrag som 
länsstyrelserna fått av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Vi har samordnat detta uppdrag och 
förstudierna handlar om behovet av att ta fram fler och bättre planeringsunderlag för marin 
kulturmiljö, turism och friluftsliv.  

Länsstyrelsen har fortsatt att medverka i EU-projekten ”Land Sea Act” och ”Marint Gränsforum 
Skagerrak” liksom medverkan i EU:s strategi för Östersjöregionen.  

Vi har tagit fram ett uppdaterat nationellt GIS-skikt över kommunal energiplanering i havet och 
förbättrat de havsplaneringsrelaterade underlagen i arbetsstödet ”Planeringskatalogen”.  

Regional planering och tillväxt 
Vi har fortsatt att samverka med regionala och delregionala aktörer, framför allt genom 
deltagande i arbetet med strukturbild och ortsanalys för hela länet. Ett led i detta är ökad 
samverkan kring GIS-underlag. 

Länsstyrelsen har yttrat sig över Regional Utvecklingsstrategi 2021–2030, där vi lyfte fram vikten 
av en regional fysisk planering i syfte att stärka en hållbar regional utveckling.  

Arbetet med ett utvecklat planeringsunderlag för grön infrastruktur har fortsatt. Vi har tagit fram 
kartanalyser och text och genomfört en heldags workshop med Boråsregionens kommuner. Detta 
har lett till en höjd kunskapsnivå och en ökad samverkan både inom Länsstyrelsen och med 
berörda kommuner. 

Länsstyrelsens gemensamma GIS-arbete 
Länsstyrelsens GIS-arbetsgrupp har arbetat med att stärka förvaltningen av geodata och GIS-
tillämpningar genom att ta fram rutiner för flera olika processer, exempelvis för externt 
tillgängliggjorda geodata och uppföljning av vår geodataproduktion. GIS-arbetsgruppen har tagit 
fram anpassade webbGIS-tillämpningar med optimerat innehåll för den verksamhet som ska 
stödjas.  

Vi har bistått i framtagandet av flera så kallade StoryMaps, vilket är ett sätt att underlätta 
visualiseringen av geodata och statistik. Vi har anordnat kurser och förberett inför övergången till 
ny GIS-mjukvara.  



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

47 
 

 

Styrdokumenten för organiseringen av det gemensamma GIS-arbetet har setts över och nya 
strategiska riktlinjer för den kommande treårsperioden har tagits fram.  

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

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 23,2 20,8 20,9 

Årsarbetskrafter kvinnor 40,9 32,9 36,0 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 15 792 8 637 8 377 

Antal beslutade ärenden 17 282 7 012 7 138 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 8 2 8 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 66 724 59 315 59 051 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 35 399 34 023 34 390 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 15 890 10 853 10 522 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 70 146 339 

- varav OH 15 365 14 293 13 801 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 0 0 1 125 

    

 

Ökningen i antal inkomna och upprättade ärenden samt beslutade ärenden kan förklaras av att det 
kommit till uppdrag för handläggning och samordning för lokalhyresstöd. Det nya uppdraget har 
inneburit att antalet anställda ökat med cirka 10 medarbetare jämfört med föregående år. 
Uppdraget är bidragsfinansierat och verksamhetskostnaderna har ökat jämfört med föregående år. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Antal överprövade detlajplaner som hävts Platina1) 6  4 0 

Förvaltning och skydd         

Antal antagna översiktsplaner samt 
ändringar och tillägg till översiktsplaner Platina1) 1  1 11 

Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande         

Antal underlag som skickas till kommuner 
enligt plan- och bygglagen 3 kap. 26 § Platina1) 2  4 11 

Antal antagna detaljplaner Platina1) 234  208  232  

1) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 
 

Det är stora kontraster mellan år 2018 och övriga två år för antalet antagna översiktsplaner i länet. 
Delar av den stora skillnaden kan förklaras av möjligheten för kommunerna att få bidrag för bland 
annat antagen aktuell översiktsplan under år 2018. Flera kommuner har haft översiktsplaner på 
samråd och utställning, totalt 13 stycken, vilket antyder att antalet antagna planer kommer att öka 
under år 2021 jämfört med de senaste två åren. 
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Komplexiteten i detaljplanerna har ökat och återkommande utmaningar i planeringen är 
geotekniska frågor, miljökvalitetsnormer för vatten, luft och strandskydd ställer högre krav på den 
kommunala planeringen. Antalet antagna planer har ökat under de senaste åren. Det tror vi bero 
på den expansiva planering som pågår inom länets kommuner och som också påverkas av 
exploatörers aktivare närvaro i hela processen. Tre av dessa planer har upphävts på grund av 
strandskyddet och tre har haft risk för människors liv och hälsa som prövningsgrund. De tre 
senare planer har åtgärdats och antagits på nytt av berörd byggnadsnämnd.  

Prestationer och effekter 
Vi har gett kommunerna råd och stöd i deras arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen. I 
nuläget har 44 av länets 49 kommuner riktlinjer för bostadsförsörjning varav de flesta har antagits 
de senaste fyra åren. Effekten av kommunernas arbete med långsiktiga strategier för sin 
bostadsförsörjning är att det underlättar prioriteringar och skapar goda förutsättningar att nå ett 
bostadsbyggande som möter efterfrågan. 

Länsstyrelsen har följt upp bosättningslagens tillämpning i länet och genom samverkan samt 
beviljande av medel har vi främjat beredskap och kapacitet i kommunernas mottagande av 
nyanlända. Vi har också kommunicerat resultatet från bostadsmarknadsanalysen, såväl externt 
som internt.  

Vi har fördelat medel för byggande av hyresbostäder, studentbostäder och bostäder för äldre 
personer samt stöd för ökad service på landsbygden och för sanering av förorenade områden inför 
bostadsbyggnation. Investeringsstöden har handlagts så effektivt som möjligt genom att vi har 
informerat sökande om att se till ansökningarna är kompletta. 

Länsstyrelsen klarar uppsatta svarstider i mer än 90 procent av våra detaljplaneärenden. Av 
närmare 250 antagna detaljplaner har vi tagit in fem planer för prövning varav fyra har upphävts.  

Vi har fortsatt att förvalta Planeringskatalogen i syfte att stödja kommunerna och genom att 
tillhandahålla relevanta underlag har vi effektiviserat planprocessen. Vidare har Länsstyrelsen i 
vår fortlöpande dialog med kommunerna informerat om vikten av att prioritera arbetet med 
detaljplaner som möjliggör nya bostäder. Vi har även arbetat med prioriteringar för att kunna 
avgöra överklagade bygglovsärenden avseende bostäder före andra ärenden enligt plan- och 
bygglagen (PBL). Vi har arbetat proaktivt och lösningsorienterat i tidiga skeden för att underlätta 
planprocessen och undvika tidsfördröjningar i senare skeden. Totalt har effekten av 
Länsstyrelsens arbete bidragit till att kommunala planprocesser löper mer effektivt och med en 
högre kvalitet.  

Länsstyrelsen har inte noterat någon minskning eller andra effekter av framtagandet av 
kommunala planer med anledning av rådande pandemi.   

Regeringsuppdrag – Bistå Rådet för hållbara städer 
I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva 
statliga myndigheter samt SKL och länsstyrelserna. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i 
arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och 
samhällsutveckling. Rådet ska verka till maj 2022. Fram till dess ska en samlad åtgärdslista 
bestående av genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling 
presenteras på webbplatsen Hållbar Stad varje år. 
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Uppdraget från regeringen till Rådet för hållbara städer är att stärka kommunernas förutsättningar 
att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. Utgångspunkterna utgörs av mål 11 i FN:s 
hållbarhetsmål Agenda 2030, Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling 
och propositionen Politik för gestaltad livsmiljö. I dessa mål och strategier lyfts behovet av att se 
till helheten och hur sociala, ekologiska och ekonomiska frågor hänger samman. Hur vi planerar, 
bygger och utvecklar våra städer och samhällen påverkar i princip samtliga delmål i Agenda 2030. 

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

Den 26 februari 2020 lämnade Rådet sin årliga rapportering av uppdraget till Regeringskansliet.  

Rådets medlemmar har under år 2020 samverkat kring ett trettiotal åtgärder. Åtta 
samverkansåtgärder har avslutats under året och övriga fortsätter under 2021. Flera möten har 
hållits med Rådets referensgrupper: Kommungruppen, Forsknings- och innovationsgruppen och 
Näringslivsgruppen. Rådet har också initierat respektive diskuterat samverkan med bland annat 
satsningarna Viable Cities och Horisont Europa. Länsstyrelserna leder tre av rådets åtgärder och 
är deltagare i ett flertal av övriga genomförda åtgärder.  

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

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

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

Resultatbedömning 
Sammanfattningsvis bedömer vi att resultatet av våra insatser är goda. Det gör vi mot bakgrund av 
den inriktning och de insatser vi gör för att främja tidig dialog i syfte att få ett bra slutresultat. 
Arbetssättet underlättar friktionsfria processer vilket ökar förutsebarheten för alla inblandade 
parter.    

Målet för god bebyggd miljö är otillfredsställande och trenden bedöms vara oförändrad. Vi når 
inte målet och bedömer att vi inte kommer att kunna göra det med befintliga nationella och 
regionalt beslutade styrmedel och åtgärder. Åtgärder har vidtagits inom bland annat regional 
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infrastrukturplanering, energieffektivisering och översiktsplan. Dessa kan få positiv effekt men 
det finns risk att det inte är tillräckligt mot bakgrund av den snabba utbyggnadstakten. Grön 
infrastruktur, goda ljudmiljöer, och kulturmiljövärden får inte tillräckligt genomslag i planeringen. 
Endast åtta av länets 49 kommuner har framtagna arkitekturstrategier. Cirka 20 procent av länets 
kommuner saknar arkitektkompetens vilket försvårar arbetet med en hållbar fysisk planering över 
tid.   

Målet om att verka för att behovet av bostäder tillgodoses är otillfredsställande men med en 
positiv trend. Trots att bostadsbyggandet har ökat markant i länet kvarstår en skillnad mellan 
utbud och behov och efterfrågan hos invånarna. Länsstyrelsen har påtalat behovet av bostäder i 
tidig dialog med kommunerna och bidragit till kunskapsuppbyggnad och rådgivning om 
bostadsförsörjning.  

Måluppfyllelsen avseende en tidig dialog i samhällsbyggnadsprocesser bedöms vara bra med en 
fortsatt positiv trend. Länsstyrelsens rådgivande roll efterfrågas allt mer. Länsstyrelsen har träffat 
länets samtliga 49 kommuner för rådgivning i planfrågor och totalt har cirka 200 
plansamrådsmöten genomförts. Länsstyrelsens nätverk för översiktsplanering har fortsatt 
utvecklats liksom vår tidiga dialog med regionen. Vårt arbete med rådgivning och vägledning i 
tidiga skeden har resulterat i ökad kvalitet i planeringen och att färre planer har tagits in för 
prövning. Av närmare 250 antagna planer har vi tagit in fem planer för prövning varav fyra har 
upphävts.  
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Energi och klimat (42) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 3§ p 6 
• 5§ p 8 

  

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Energi och klimat 
Länsstyrelsens mål och uppdrag inom energi- och klimatarbetet är dels att bidra till att miljömålen 
uppnås, dels att genomföra regleringsbrevsuppdragen 3A1 och 3A2 om att långsiktigt främja, 
samordna och leda det regionala arbetet inom samtliga relevanta sakområden avseende 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Uppdragen redovisas till Miljödepartementet. 
Energi- och klimatarbetet ska också bidra till att vårt eget strategiska mål om ett samhälle med 
begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet uppnås. 

Västra Götalands län har som målsättning att vara en fossiloberoende region till 2030. 

Klimatanpassning 
Vi har åtta myndighetsmål inom den instruktionsenliga uppgiften att samordna arbetet på regional 
nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Myndighetsmålen är visionära och långsiktiga och 
relaterar till de prioriterade utmaningar och mål som finns definierade i regeringens nationella 
strategi för klimatanpassning. Klimatanpassningsarbetet ska bidra till Länsstyrelsens strategiska 
mål om ett robust och motståndskraftigt län. Målet i vår regionala handlingsplan är Ett samhälle 
som står robust inför klimatförändringar. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Energi och klimat 
Energi- och klimatuppdraget består till stor del av samverkan, samordning och kunskapsfrämjande 
insatser. En viktig del är också att yttra oss i prövningsärenden avseende klimatinvesteringsstöd 
samt att bidra till att åtgärder genomförs genom att driva eller delta i projekt för riktade insatser i 
länet. 

Arbetet för att energi- och klimatfrågorna ska få ökat genomslag samordnas på Länsstyrelsen i en 
tvärorganisatorisk arbetsgrupp, den så kallade ”Tvärgrupp Miljömål". Arbetet bedrivs dels genom 
riktade aktiviteter, dels inom ordinarie arbete med tillsyn, prövning och rådgivning.  

Vi samordnar och främjar det viktiga strategiska klimatarbetet tillsammans med Västra 
Götalandsregionen inom kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.  
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Klimatanpassning 
Inom klimatanpassningsuppdraget arbetar vi inom processen samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande. Vi arbetar med fyra olika typer av insatser utifrån vår handlingsplan: 
riktlinjer och rekommendationer, kunskaps- och planeringsunderlag, information, kommunikation 
och kompetensutveckling, samt integrering av klimatanpassning i ärendehandläggning, planer och 
program. 

 

Verksamhetens resultat 
Verksamheten i siffror 
Energi och klimat (42) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 4,9 6,1 5,3 

Årsarbetskrafter kvinnor 6,8 7,6 8,6 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 279 234 552 

Antal beslutade ärenden 274 239 484 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 6 3 3 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 13 018 16 910 17 650 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 819 738 670 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 297 489 515 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 7 084 10 003 13 311 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 2 035 2 293 0 

- varav OH 2 784 3 387 3 154 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 53 162 327 

    

 

Från år 2019 till år 2020 har verksamheten inom energi och klimat minskat med knappt 4 mnkr. 
Huvuddelen av detta beror på att den bidragsfinansierade verksamheten inom energi och klimat 
samt klimatanpassning minskat med cirka 40 procent. Drygt hälften av detta härrör från att arbete 
med klimatanpassning har behövts prioriteras ned till förmån för krisarbete kopplat till pandemin. 
Den återstående delen förklaras av att vi drivit färre externfinansierade energi- och klimatprojekt. 
Sammantaget innebär det att arbetsinsatsen inom området har minskat med cirka två 
årsarbetskrafter. 

Största delen av ärendena är ansökningar om klimatinvesteringsstöd (Klimatklivet). Fram till 
2018 ingick ansökningar om icke-publika laddstationer i Klimatklivet. Dessa utgjorde en stor del 
av ansökningarna, varför antalet ansökningar, och därmed ärenden, för 2019 och 2020 är betydligt 
lägre än 2018. Under 2019 och 2020 genomfördes också bara två ansökningsomgångar, istället för 
som tidigare tre, vilket också påverkar antalet ansökningar, och därmed ärenden, negativt. 

De lägre verksamhetskostnaderna för klimatanpassning under 2020 beror på att Länsstyrelsen 
omfördelade personalresurser från arbetet med klimatanpassningsuppdraget till arbete i 
krisledningsstaben för covid-19. 
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Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Antal inlämnade ansökningar under året 
inom Klimatklivet per 10 000 invånare  Naturvårdsverket 1,21  1,03  2,52  

 

Fram till 2018 ingick ansökningar om icke-publika laddstationer i Klimatklivet. Dessa utgjorde en 
stor del av ansökningarna, varför antalet ansökningar för 2019 och 2020 är betydligt lägre än 
2018. Under 2019 och 2020 genomfördes också bara två ansökningsomgångar, istället för som 
tidigare tre, vilket också påverkar antalet ansökningar negativt. 

Prestationer och effekter 
Vi har utvecklat vårt interna samarbete inom Länsstyrelsen i syfte att integrera olika perspektiv 
(till exempel minskad klimatpåverkan, energi, klimatanpassning, grön infrastruktur och biologisk 
mångfald) i våra strategiska tvärsektoriella uppdrag. Det har vi gjort genom samordningsmöten 
inom tvärgrupp miljömål samt genom dialog mellan Länsstyrelsens olika verksamheter för att 
hitta beröringspunkter och synergieffekter.  

Energi och Klimat 
Nedan följer en sammanfattning av prestationer och effekter inom arbetet med energi och klimat: 

• inom ”Klimat 2030” pågår flera aktiviteter för att påskynda klimatarbetet. Vi påbörjade 
satsningen Kommunernas klimatlöften där länets 49 kommuner erbjuds att anta 20 konkreta 
klimatåtgärder. De antagna klimatlöftena kommer tillsammans innebära en minskning på 
59 900 ton koldioxidekvivalenter. 

• informationsspridning och rådgivning inom Klimatklivet har inte kunnat genomföras i samma 
utsträckning som tidigare år på grund av Covid-19. De insatser som ändå har genomförts har 
lett till goda resultat i form av 213 inkomna projektansökningar. Likt tidigare år avser många 
av ansökningarna energikonverteringar. 

• i januari lanserade vi ett kunskapsunderlag, Rapport 2020:03-Laddinfrastruktur och förnybara 
drivmedel i Västra Götaland. Rapporten utgör ett strategiskt stöd för kommuner i arbetet med 
omställning till hållbara transporter. En effekt av vårt arbete är att länets kommuner påskyndat 
sitt arbete och att två av fyra delregioner inlett arbete med att ta fram egna handlingsplaner. 

• vi har i samarbete med Västra Götalandsregionen tagit fram en rapport om de regionala 
förutsättningarna för etablering av vindkraft. Genom rapporten har Länsstyrelsen bidragit till 
en tydligare bild av förutsättningarna för vindkraft vilket i sin tur bedöms innebära ökade 
möjligheter för vindkraftsetablering. 

• vi har inom ett regeringsuppdrag om elförsörjning (I2019/01614/E) tagit fram en rapport 
(2020:17) där vi kartlägger och analyserar elförsörjningssituationen i Västra Götaland. 
Rapporten har bidragit till en ökad kompetens inom området på Länsstyrelsen samt en bättre 
bild av effektsituationen i länet. Arbetet med rapporten har också lett till ökad dialog med 
Svenska kraftnät, stora energianvändare, kommuner och elnätsbolag för att bidra till en 
framtida trygg elförsörjning. 
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• Länsstyrelsen har genomfört tre projekt inom energiområdet som syftar till att öka 
energieffektivisering i företag. Effekter av projekten är bland annat ett utvecklat arbetssätt 
inom tillsyn och prövning med energihushållning samt att ett antal företag har fått stöttning i 
sitt strategiska energieffektiviseringsarbete.  

• inom Länsstyrelsen har vi ökat vår samverkan kring energi- och klimatfrågor i tillsyns- och 
prövningsärenden för miljöfarlig verksamhet. Ett exempel är Länsstyrelsens yttrande i 
prövningen av Preem Lysekil. Syftet är att bättre integrera de klimatpolitiska målen och 
arbetet har resulterat i en ökad samverkan i sakfrågorna samt bidragit till att öka takten i 
industriernas klimatomställning. 

• 17 rådgivande möten kring energikartläggning och klimatkoll har genomförts inom projektet 
”Greppa Näringen”. Ett antal digitala fältvandringar har också genomförts som resulterat i att 
fler lantbruksföretag har kunnat delta. 

Klimatanpassning 

I arbetet med klimatanpassning har vi: 

• uppdaterat vår vägledning till kommuner utifrån vår regionala handlingsplan för 
klimatanpassning. Kommunerna kan använda vägledningen för att få tips och underlag till 
lokalt klimatanpassningsarbete.  

• tagit fram en remissversion av nästa handlingsplan som ska gälla för 2021–2024. 
Handlingsplanen inriktar Länsstyrelsens arbete på de åtgärder som vi behöver genomföra för 
att bidra till att nå myndighetsmålen för klimatanpassning. 

• gjort en översiktlig vägledning av vilka planeringsunderlag och metoder som kan användas för 
att ta fram riskanalyser i översiktsplaner enligt plan- och bygglagen. 

• genomfört uppdrag 3.38 i 2019 års regleringsbrev avseende den del som rör hur kommuner 
hanterar geotekniska risker i ett förändrat klimat inom ramen för fysisk planering.  

• inom ramen för Vänerrådet medverkat till att ta fram förslag till naturanpassad 
tappningsstrategi för Vänern. Förslaget kommer analyseras ytterligare av SMHI och resultat 
väntas i januari. Ambitionen är att kunna tillämpa tappningsstrategin på försök med start 
under senare delen av 2021. Säker och naturanpassad tappning av Vänern genom Göta älv är 
avgörande för hantering av klimatrelaterade risker för översvämning, skred och biologisk 
mångfald. 

• tecknat överenskommelse med Vattenfall om att under maj-september göra ett uppehåll från 
tidigare överenskommelse beträffande tappningsstrategi för Vänern. Syftet var att efter 
utebliven vårflod undvika alltför låg nivå i Vänern under sommarperioden. Utvärderingen 
visar att det har varit ett lyckat försök och att Vänerns vattennivå har kunnat hållas på mer 
normal nivå under perioden. 

• utbildat i klimatförändringens konsekvenser och klimatanpassning i olika sammanhang, 
exempelvis studenter vid Göteborgs universitet och Länsstyrelsens handläggare för 
miljötillsyn. 

• lyft fram behovet av klimatanpassning i tillståndsprövningen av ett större skredstabiliserings- 
och saneringsprojekt vid Göta älv. Effekten blir att huvudmannen för projektet bedömer och 
hanterar risker och beredskap innan de påbörjar arbetet, vilket medför att risken minskar för 
olyckor och större utsläpp till följd av skred eller översvämningar. 
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• bidragit till utvecklingen av det nationella arbetet med klimatanpassning genom deltagande i 
forskningsprojekt, myndighetsnätverk, referensgrupper och nationella möten. 

 

Resultatbedömning 
Energi och klimat 
Vi bedömer att Länsstyrelsens energi- och klimatarbete är gott. Den rådande pandemin har 
medfört att vi fått genomföra stora delar av arbetet digitalt och i vissa fall ställa in planerade 
seminarier. Digitala mötesplatser har gjort att fler kommuner och aktörer har kunnat medverka då 
de inte behövt resa långa sträckor, minskade utsläpp på grund av uteblivna transporter till och från 
möten är också en positiv effekt av detta. Arbetet med kraftsamlingen ”Klimat 2030” är ambitiöst 
och fokuserar på de områden vi bedömer som viktigast. Det är ett arbete som utvecklas 
kontinuerligt. Insatser kopplade till regleringsbrevsuppdrag 3A1 och 3A2, om energiomställning 
och minskad klimatpåverkan, har genomförts enligt plan. Regeringsuppdraget (I2019/01614/E) att 
kartlägga och analysera elförsörjningssituationen i länet har också genomförts enligt förväntan. 
Bedömningen grundar vi på uppföljning av aktuella projekt samt deltagarenkäter för enskilda 
aktiviteter. 

Enligt den årliga miljömålsbedömningen är trenden negativ för att vi ska nå våra klimatmål till 
2030. Industrins utsläpp har ökat under flera år. Transporternas utsläpp har minskat något men det 
krävs ytterligare åtgärder för att vi ska nå våra mål. Att klara 66 procent minskning på åren fram 
till 2030 kräver mycket kraftiga insatser. 

Klimatanpassning 
Vi bedömer att det finns ett utvecklingsbehov inom arbetet med klimatanpassning. Vi har inte 
uppnått de resultat som vi hade planerat. Orsaken är den pågående pandemin, vilken har lett till att 
arbete med klimatanpassningsuppdraget till stor del har pausats då många medarbetare har arbetat 
i vår krisorganisation. Vi har också varit tvungna att ställa in planerade dialogträffar för 
kommuner på grund av restriktionerna om social distansering. 

Den övergripande trenden för arbetet med klimatanpassning är dock positiv. Framtagna 
vägledningar, handlingsplaner, kunskapsunderlag och framför allt våra samarbeten både internt 
inom organisationen och med andra aktörer bidrar till bättre förutsättningar att arbeta med 
klimatanpassning på lokal och regional nivå i länet. Vi är väl förberedda för fortsatt arbete utifrån 
vår nya handlingsplan. 
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Kulturmiljö (43) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 3§ p 7 • 1A12  

 

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

 

Verksamhetens mål och uppdrag 
Kulturmiljöverksamheten bidrar till att de nationella målen samt sådana uppgifter inom området 
som följer av lagar och regler, får genomslag i länet. Uppdraget omfattar fornlämningar, 
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, byggnads-, forn- och kulturlandskapsvård samt länets 
kulturreservat och världsarvet Tanums hällristningar. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet. Ansvaret omfattar verksamhet 
inom processerna tillstånd och prövning, tillsyn och kontroll, förvaltning och skydd samt inom 
samverkan, samordning och kunskapsfrämjande. Det gör vi bland annat genom att lämna tillstånd 
till ingrepp i fornlämning, genom att ha tillsyn över det kyrkliga kulturarvet, genom att medverka 
i förvaltningen av Tanums världsarvsområde, genom att medverka i det regionala 
kulturmiljönätverket KMV-gruppen, genom att samordna insatser inom kulturreservaten samt 
genom att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vatten. 

Verksamhetens resultat 
Länsstyrelsen har flera samverkansytor där våra insatser bidrar till främjandet av kulturmiljö- och 
arkitekturmålen, bland annat fyra delregionala tvärgrupper för samarbete kring ärenden som rör 
fysisk planering. Utöver dessa finns arbetsgrupper för miljömål, klimatanpassning, vattenärenden, 
gestaltad livsmiljö och grön infrastruktur. 

Länsstyrelsen samarbetar även med externa aktörer för att utveckla kulturmiljöarbetet i länet. Vi 
medverkar i förvaltningsråden för länets kulturreservat samt Världsarvet i Tanum. Vi har 
tillsammans med Länsstyrelsen Halland ett samarbete med Skogsstyrelsen kring 
utbildningsinsatser för minskade skador på fornlämningar i skog. Vi ingår i arbetsgruppen för 
kulturarv och klimatförändringar samt i den regionala kulturmiljögruppen, som bland annat tagit 
fram målbilden ”Kulturmiljö 2030” som tar avstamp i kulturmiljömålen. 

Länsstyrelsen har ett samordnande ansvar att arbeta regionalt med målet för arkitektur-, form- och 
design samt se till utvecklingsmöjligheter inom området. Genom en kontinuerlig uppbyggnad av 
kunskapsutbyte och nätverkande ska medvetenhet om områdets värden bidra till en långsiktig 
utveckling internt inom Länsstyrelsen, externt med andra regionala samverkansgrupper och med 
det arkitekturstrategiska arbetet i våra kommuner. 
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En särskild satsning har påbörjats med att föra ut politiken för Gestaltad livsmiljö. Länets 
kommuner har deltagit på delregionala träffar och en nulägesanalys har gett en aktuell bild inom 
området för gestaltning och arkitektur, både inom Länsstyrelsen och inom kommunerna. Syftet 
var att finna åtgärder som stärker länets arbete inom området långsiktigt. En åtgärd var att 
rekrytera särskild kompetens till Länsstyrelsen under sommaren. En arbetsgrupp har bildats för att 
utveckla gestaltad livsmiljö tvärsektoriellt inom Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen är aktiv inom en referensgrupp som regelbundet träffar Boverket för samtal kring 
gestaltad livsmiljö. Länsstyrelsen har även deltagit i möten och konferenser tillsammans med 
regionala aktörer för att samla sig kring gestaltad livsmiljö, som Västra Götalandsregionen, 
Fyrbodals kommunalförbund, Centre for Sustainable Urban Futures och HDK-Valands 
konstnärliga fakultet vid Göteborgs Universitet.  

Vi har under hösten föreläst kring tillgänglighet och deltagit på ett dialogmöte (ÖP-nätverk) där 
kommunerna delgav information och lyfte frågor kring arbetet med arkitekturstrategiska 
dokument och dess koppling till översiktsplanen.  

Verksamheten i siffror 
Kulturmiljö (43) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 7,6 7,3 7,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 9,8 9,5 9,4 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 321 2 316 2 396 

Antal beslutade ärenden 2 249 2 501 2 395 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 29 24 18 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 20 968 22 787 20 958 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 9 954 9 828 9 412 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 6 867 8 248 7 269 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 30 557 443 

- varav OH 4 117 4 154 3 833 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 18 644 18 715 442 

    

 

Minskningen inom den bidragsfinansierade verksamheten beror på att det under år 2019 var en 
omfattande investeringskostnad i forma av två stora investeringar inom Världsarv Tanum. 
Minskningen inom den avgiftsfinansierade verksamheten beror på det ett tidsbegränsat projekt där 
vi arbetade tillsammans med Trafikverket. Projektet avslutades efter år 2019 och har inte varit 
aktivt i år. 

  Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Antal internremisser med 
kulturmiljöperspektiv 

Platina1) och egen 
dokumentation 589 611 - 

Antal beslut om fornlämningsförklaringar Platina1) 0  0 0 
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  Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillsyn och kontroll         

Antal egeninitierade tillsynsinsatser 
(avverkningsärenden) Platina1) 1  0 15 

Antal egeninitierade tillsynsinsatser 
(byggnadsminnen)2) Platina1)  - - - 

1) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

2) Verksamheten bedrivs, men registreras i dagsläget inte på ett sätt som gör att vi kan följa upp det i 
ärendehanteringssystemet. Utvecklingsarbete kommer att genomföras 2021 för att indikatorn ska kunna följas framåt. 

Egeninitierad tillsyn i avverkningsärenden förekommer, men i begränsad omfattning. 
Dokumentationen av de tillsynsbesök som utförts under åren 2018–2019 är bristfällig. Under 
2018 tillsynades avverkningsärenden under Länsstyrelsens tillsynsvecka. 

 

Prestationer och effekter 
Regleringsbrevsuppdrag 1A12, Nationella mål för kulturmiljöarbete 
Kulturlandskap och levande skogar 
En konsekvens av pandemin är att människors intresse för att röra sig utomhus ökat. 
Anläggningar, ideella föreningar och enskilda markägare som beviljats bidrag för vård har 
rapporterat om ett ökat besöksantal. Våra satsningar på fysisk och digital tillgänglighet till olika 
besöksmål möter ett verkligt samhällsbehov.  

Tillgänglighetsåtgärderna vid hällristningslokalerna Litsleby och Fossum/Balken inom Tanums 
världsarvsområde har färdigställts vilket gynnar alla besökare i världsarvsområdet. De tre statliga 
kulturreservaten har på grund av pandemin ställt om till utomhusaktiviteter och har på så sätt 
kunnat bibehålla viss pedagogisk verksamhet som även inkluderar barn och nyanlända. 

Ett samarbete mellan södra Sveriges länsstyrelser i frågor kring kulturmiljövärden i skogen har 
påbörjats samtidigt som ett regionalt myndighetsnätverk också startat upp. Båda grupperingarna 
har till syfte att ensa beslut, villkor och avstånd i förhållande till olika lämningstyper, allt för att 
underlätta för skogsägarna.  

Det byggda kulturarvet 
De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöerna engagerar. Den skyddade bebyggelsen utgör 
den dominerande mottagarkategorin av Kulturmiljövårdsanslaget. Bland årets bidrag till 
byggnadsvård kan nämnas Gunnebo slott i Mölndal, där det påbörjats en omfattande upprustning 
av slottets unika interiörer.  

Behovet att anpassa skyddade byggnader till förändrade funktionskrav kan vara utmanande. Det 
ökade intresset för solceller har resulterat i att vi prövat flera ärenden. Det går ofta att hitta bra 
lösningar men det finns behov av vägledning och bättre anpassade produkter. Byggnationen av ett 
entresollplan i byggnadsminnet Stora Saluhallen i Göteborg är exempel på en omfattande, men 
intressant ändring. 

Länsstyrelsen har, i enlighet med den nyligen framtaga nationella strategin för världsarvsarbetet, 
tagit initiativ till ett möte mellan en regional projektgrupp, Riksantikvarieämbetet och Svenska 
Unescorådet. Projektgruppen utarbetade ett omfattande underlag för att pröva frågan om Läckö 
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som världsarv. RAÄ och Unescorådet uttryckte uppskattning för initiativet, men såg för 
närvarande ingen möjlighet att föreslå Läckö som världsarv. 

Göteborg är inne i en expansiv period. Ett förslag med hög en exploatering vid centralstationen 
bedömdes inledningsvis kunna medföra skada på riksintresset. Vi har därefter haft en 
samrådsprocess som stärkt kulturmiljöperspektivet, bland annat avseende byggnadshöjder.  

Länets lagskyddade kyrkliga kulturmiljöer genererar en omfattande mängd ärenden. Genom den 
kyrkoantikvariska ersättningen har det skapats ett viktigt stöd. Ersättningen bidrar till att säkra 
hantverkskompetens och produktion av traditionella byggnadsmaterial. Ett exempel S:t 
Nikolaikyrkan i Lidköping som restaurerats med lokalt bränd kalkstenen från Kinnekulle. 

Arkeologi och fornlämningar 
Vårt arbete med arkeologi är omfattande. Byggnationen av tågtunneln Västlänken genom centrala 
Göteborg har resulterat i att hela 9 vrak hittats av arkeologerna i den så kallade masthamnen. Vi 
har genomfört en förstudie kring ett uppdragsarkeologiskt handlingsprogram. Syftet med 
handlingsprogrammet är att utveckla ärendeprövningen och styra inriktningen på 
undersökningarna. Frågan om handlingsprogrammen har lyfts nationellt inom nätverket 
kulturmiljöforum.  

I samband med etableringen av Europas största landbaserade fiskodling i Sotenäs har ett 70-tal 
nya fornlämningar upptäckts inom området. Vi har hanterat 3 större anbudsärenden. 

En planering inför restaureringen av Varnhems klosterruin har genomförts. Åtgärderna kommer 
säkra anläggningen inför framtiden. Arton kommuner har beviljats bidrag till vården av cirka 200 
fornlämningsmiljöer. Tack vare en intresserad och engagerad allmänhet har flera spektakulära 
fornlämningar upptäckts i länet, exempelvis en fornborg och lämningar efter en medeltida gård, 
kanske befäst. 

Kunskapsunderlag och verksamhetsutveckling 
Med anledning av den Nationella planen för miljöprövning av vattenkraft är behovet av 
förbättrade kunskapsunderlag nödvändiga. Satsningen på inventeringar av vattenanknutna 
kulturmiljöer har fortsatt. Vi färdigställde även en förstudie om kulturmiljön inom ramen för det 
nationella arbetet med en havsplan. 

Interregprojekt Sverige-Norge SAMHELL har fått anpassas på grund av pandemin, men har lett 
till ny kunskap om hällristningarnas tillstånd och behov av vård- och skyddsinsatser. 
Länsstyrelsen har lämnat bidrag till kommunala kulturmiljöprogram under flera år. Före pandemin 
slog igenom samlade vi antikvarier och kulturarvsansvariga från länet för en workshop med syftet 
att utvärdera satsningarna och förbättra underlagen.  

Vi genomförde en bred intern kompetenssatsning med utgångspunkt från PBL-kulturmiljö. Under 
hösten genomfördes en ärendekalibreringsdag i fält. Vi har utvecklat våra rutiner för möten och 
samverkan och en dimension av detta är att vi utvecklat formerna för arbetsdelning vilket påverkat 
stressnivåerna positivt. 

Resultatbedömning 
Kulturmiljöarbetet har, trots de svårigheter som pandemin inneburit, utvecklats i flera avseenden. 
Genom att bidra till kunskapsunderlag och medverkan i tvärsektoriella processer har förståelsen 
för de kulturhistoriska värdenas betydelse för det hållbara samhället ökat vilket bidrar till de 
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nationella målen för kulturmiljöarbetet och till målen för målen för arkitektur-, form-, och 
designpolitiken. Vi har lyckats hålla fastställda handläggningstider inom givna ramar. I 
förhållande till kulturmiljöverksamhetens mål och uppdrag är resultatet bra.  
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Krishantering och skydd mot olyckor (45) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

 Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 3§ p 8 
• 7§ 

• 3B7 
• 3B9 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och har uppgifter inom skydd mot 
olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap. Vi ser till att olika aktörer inom länet 
samverkar för att inrikta och samordna sitt arbete före, under och efter en samhällsstörning. Vi 
bevakar också att det tas hänsyn till risker och beredskapsfrågor i samhällsplaneringen. 
 
I arbetet med civilt försvar planerar vi för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap. Stödet 
avser försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster, stärkta arbetsformer, inklusive 
utrustning och tekniska system för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet 
som ställs vid höjd beredskap, planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad 
ledningsplats samt ett utvecklat samarbete med näringslivet. 

Vi stödjer kommunerna i deras arbete med att påbörja beredskapsplaneringen för det civila 
försvaret genom en regional arbetsgrupp som representeras av kommuner och myndigheter. 

Vid Sevesotillsyn arbetar vi med att förebygga och begränsa kemikalieolyckor, till exempel 
säkerhetsrapporter, handlingsprogram, riskhantering och incidenter.  

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Verksamheten bedrivs i huvudsak inom processerna tillsyn och kontroll, förvaltning samt skydd, 
samverkan, samordning och kunskapsfrämjande. Vi har utifrån Länsstyrelsens övergripande 
uppdrag, huvudprocesser samt målet om ett robust och motståndskraftigt län formulerat mål och 
aktiviteter. 
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Verksamhetens resultat 
Verksamheten bedriver ett projekt med sju underprojekt som finansieras av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Övriga projekt inom verksamheten, som finansieras av 
andra medel, är klimatanpassning och översvämningsdirektivet. 

Verksamheten i siffror 
Krishantering och skydd mot olyckor (45) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 21,3 9,1 7,9 

Årsarbetskrafter kvinnor 22,7 13,6 12,0 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 930 401 320 

Antal beslutade ärenden 947 309 335 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 11 16 10 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 90 804 62 156 32 588 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 27 564 12 517 13 679 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 48 546 41 408 8 888 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 2 318 1 343 4 562 

- varav OH 12 376 6 888 5 459 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 0 0 0 

    

 

Antalet årsarbetskrafter har ökat med anledning av att vi har fått nya uppdrag inom civilt försvar 
och säkerhetsskydd.  

Ökning av antal ärenden är främst kopplade till pandemin och krisledningsarbetet.  

Prestationer och effekter 
Återrapportering av länsstyrelseinstruktion 3§ p. 8 och 7§  
Året inleddes med samhällsstörningar orsakade av väder och översvämningar. Vi sammankallade 
regelbundet berörda aktörer i länet för uppdaterade lägesbilder och samordningsstöd. Vi har 
tillsammans med berörda aktörer arbetat med en avtappningsstrategi för Vänern, vilket resulterat i 
ett utkast till en naturanpassad tappningsstrategi för Vänern.  

Större delen av året har Länsstyrelsens särskilda krisledning varit aktiverad på grund av 
pandemin. Våra regelbundna samverkanskonferenser och lägesbilder har bidragit till övergripande 
inriktning och samordning. Vår bedömning är att Länsstyrelsen haft en samlande effekt på länets 
krishantering. 

Vi har gett stöd för kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). 48 av 49 
kommuner har genomfört en RSA och redovisat denna till oss. 33 av 49 kommuner har redovisat 
ett styrdokument till oss. Vi ser en positiv utveckling där styrdokumenten visar en tydligare 
koppling mellan identifierade risker och åtgärder. 
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De flesta kommunerna har deltagit i Totalförsvarsövning 2020 och i våra kvartalsvisa 
samverkansövningar. Tjugofyra kommuner har dokumenterat och lämnat in en utbildnings- och 
övningsplan. Vi har själva genomfört samtliga aktiviteter inom TFÖ2020 innan den pausades. 
Trots inställda aktiviteter ser vi att planeringsarbetet har minst lika positiv effekt på 
totalförsvarsarbetet som själva övningsaktiviteterna.  

Länsstyrelsen har fortsatt utveckla samarbetet med Frivilliga försvarsorganisationer. En initial 
kartläggning av länets och Länsstyrelsen behov har resulterat i ett förslag till avsiktsförklaring.  

Vi har genomfört tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Flera av tillsynsbesöken har 
resulterat i yttranden om brister och förbättringar. Dessa har följts upp och i de flesta fall har 
bristerna åtgärdats. När det gäller systematisk styrning så har ett flertal 
kommuner/räddningstjänstförbund arbetat fram handlingsprogram som Länsstyrelsen haft på 
remiss och upprättat samrådsyttrande över.  

Uppföljningsarbetet som berör kommunernas arbete med att förebygga och förbereda sig för 
extraordinära händelser har på grund av pandemin kommit igång senare än planerat. Många besök 
har skjutits upp till nästa år och de uppföljningar som görs i år genomförs digitalt. Den årliga 
krissamverkanskonferensen genomfördes digitalt med gott resultat. 

Regleringsbrevsuppdrag 3B7 och 3B9, Planering för stöd till Försvarsmakten och 
åtgärder för att stödja kommunerna med beredskapsplanering 
Tillsammans med Västra Militärregionen samverkar vi om förfogande och uttag av anläggningar 
för Försvarsmaktens behov vid mobilisering.  

Länsstyrelserna i Sverige driver det nationella projektet Säkra kommunikationer. Syftet är att 
införa säkert och krypterat samband till de samarbetspartners som medverkar i länsstyrelsernas 
totalförsvarsplanering. Alla tre projektledarna är placerade vid Länsstyrelsen. Projektet har tagit 
fram informationssystemet Signe som innehåller en programvara som möjliggör att skicka filer 
krypterat. I samband med detta så har vi genomfört utbildning med länets samtliga kommuner 
avseende säkerhetsskydd och hantering av kryptografiska funktioner. 

Vi samverkar långsiktigt med MSB, Göteborgs Stad och andra bevakningsansvariga myndigheter 
med anknytning till länet om skyddad ledningsplats.  
 
Länsstyrelsen ser ett behov av att få med näringslivet i frågor om totalförsvaret. Vissa kontakter är 
tagna och arbetet fortsätter. Vid ett webbinarium om näringslivet i totalförsvaret arrangerat av 
MSB och Combitech i oktober framkom att näringslivet har ett intresse att vara delaktiga men att 
det är svårt att hitta kontaktytor.  

Arbetet med länets kommuner och myndigheter som skjutits upp på grund av pandemin har 
kommit igång först under hösten. Möten genomförs regelbundet för att få en gemensam 
beredskapsplanering. 

Vi har planerat och genomfört fysiska utbildnings- och beredskapsplanläggningsmöten. 
Beredskapsplanläggningsmöten har genomförts tillsammans med kommuner, regionen och 
bevakningsansvariga myndigheter och Västra Militärregionen. Utbildning avseende stöd till 
kommunernas krigsorganisation och utbildning för kommunjurister om totalförsvarslagstiftningen 
har genomförts digitalt vilket har inneburit begränsningar med hänsyn till informationssäkerheten. 
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Utöver planerad Sevesotillsyn har vi prioriterat arbete med uppföljning av inträffade incidenter 
och stora miljöprövningar av Sevesoverksamheter inom processindustrin. Vi har deltagit i en 
nationell Seveso tillsynskampanj med inriktning på omgivningsfaktorer och risker relaterat till 
klimatförändringar, förtydligat rutinerna för hantering av Sevesofrågor och behov av 
skyddsavstånd i planarbetet och vi medverkar i olika samverkansgrupper inom Sevesoområdet, 
internt, lokalt, regionalt och nationellt.  

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

Kommunernas skyldigheter inom Sevesoområdet följs upp utifrån vårt ansvar att ge råd och stöd 
till kommunerna samt vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).  

Resultatbedömning 
Resultatet för tillsynsprocessen bedömer vi som gott baserat på vad som beskrivs ovan. 
Tillsynsaktiviteterna och remissyttrandena har lett till justeringar av brister.  

Resultatet för uppföljningsprocessen som helhet bedömer vi som otillfredsställande eftersom 
arbetet förskjutits på grund av pandemin. Resultatet av de uppföljningar som har utförts bedömer 
vi vara gott. 

Resultatet för analys och planering bedömer vi som gott. Många kommunredovisningar visar att 
stödet från Länsstyrelsen fungerar bra. Vi har också ett förslag till avsiktsförklaring till de 
frivilliga försvarsorganisationerna.  

I samband med händelser har vi agerat proaktivt och samverkat flera gånger i veckan tillsammans 
med lokala, regionala och nationella aktörer. Det har gett ett bra resultat i form av välinformerade 
aktörer. Länsstyrelsen har uppvisat ett synligt och samlande ledarskap under pandemin. Samtidigt 
bedömer vi att formerna för inriktning och samordning kan utvecklas.  

Vi har erhållit Försvarsmaktens behov av anläggningar vid mobilisering i länet och arbetar med 
att omhänderta våra uppgifter som uttagsmyndighet. Resultatet är att vi omhändertar 
Försvarsmaktens behov av uttag och beslut om uttag kommer att fattas under 2021.  

Stöd till Försvarsmakten utifrån dess operativa planering och eventuellt utökad 
förbandsproduktion avgörs genom hur Försvarsmakten anser att civil-militär samverkan ska ske. 
Försvarsmaktens syn att all samverkan och samordning med Länsstyrelsen ska gå via 
militärregionen är inte ett hållbart förhållningssätt. 

Inför införandet av informationssystem Signe har Länsstyrelsen utbildat samarbetspartners i 
säkerhetsskydd, signalskydd, administrativ hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information 
och hantering av informationssystemet. I Västra Götalands län har över 200 personer utbildats. 
Detta har gett en förmågehöjning och fokus på det lokala arbetet med säkerhetsskydd och 
signalskydd. 

Arbetet med alternativ och/eller skyddad ledningsplats har fortsatt och är långsiktigt. 
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Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet (50–58) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

 Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 3§ p 9 
• 6§ 

• 1A2-1A7 
• 1B1 
• 1D4 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen verkar för att de nationella miljömålen får genomslag i länet samt för att 
generationsmålet för miljöarbetet nås. Länsstyrelsen föreslår åtgärder för miljöarbetets utveckling, 
stödjer kommunerna med kunskapsunderlag och utvecklar, samordnar och genomför regionala 
åtgärdsprogram.  

Länsstyrelsen är vidare prövningsmyndighet, tillsynsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet 
enligt miljöbalken och dess föreskrifter samt EU:s förordningar och direktiv inom miljöområdet. 
Vi arbetar även med skydd och skötsel av värdefull natur med syfte att bevara och stärka den 
biologiska mångfalden och att förbättra förutsättningarna för friluftslivet. Vilt- och 
rovdjursförvaltning är också viktiga delar av vår verksamhet som vi arbetar aktivt med.  

I regleringsbrevet 2020 har vi erhållit särskilda mål och återrapporteringskrav kopplade till 
arbetet: 

• med förorenade områden som är lämpliga att sanera för byggande av bostäder samt stöd och 
information till kommunerna och andra aktörer om möjligheterna till bidrag 

• med att stödja kommuner och lokala aktörer som erhållit bidrag för åtgärdssamordning mot 
övergödning att vidta åtgärder för att förbättra det lokala åtgärdsarbetet i relevanta 
avrinningsområden 

• med att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter 
• med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur för att stärka de ekologiska sambanden i 

landskapet mellan skyddade och på andra sätt bevarade områden och biotoper, samt 
konsekvenserna för och hur hänsyn tas till äganderätt och markvärden 

• gällande översynen av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av den 
nationella planen för omprövning av vattenkraft samt  

• med genomförandet av den nationella prövningsplanen för omprövning av vattenkraft 
• gällande gränsöverskridande transporter av avfall, hur tillgängligheten har ökat och vilka 

insatser som genomförts tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Gävleborg och 
Norrbotten. 

• med att samordna och leda det regionala arbetet avseende naturvård, biologisk mångfald, 
friluftsliv, åtgärdsprogrammen för hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala 
naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning. 
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Verksamhetens huvudsakliga processer 
Inom verksamhetsområdet arbetar vi med samtliga fyra huvudprocesser.  

En stor del av arbetet sker inom tillstånd och prövning. Vi har en av landets tolv 
miljöprövningsdelegationer där miljöfarlig verksamhet prövas. Vi yttrar oss till mark- och 
miljödomstolen i tillståndsprövningar avseende vattenkraft och vattenverksamhet samt stora 
miljöfarliga verksamheter.  

Vi bedriver omfattande tillsyn, exempelvis av miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, 
dammsäkerhet, dricksvattenuttag, strandskydd, biotopskydd, natura 2000-områden, invasiva arter 
och artskydd. Inom miljöfarlig verksamhet och flera typer av naturskydd bedriver vi omfattande 
tillsynsvägledning till kommunerna. 

Andra viktiga delar av vårt arbete är skydd och skötsel av värdefull natur och hotade arter, 
främjande av friluftsliv samt vilt- och rovdjursförvaltning. Våra publika verksamheter i 
Kosterhavets nationalpark och vid Hornborgasjön är även de viktiga i vårt kunskapsfrämjande 
arbete.    

Inom miljöområdet bedriver vi en aktiv samverkan inom tillsynsvägledning med de kommunala 
miljökontoren genom Miljösamverkan Västra Götaland. Vi deltar aktivt i ”Miljösamverkan 
Sverige” som är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom 
miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar.  

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

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 79,3 72,9 76,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 130,6 123,1 119,6 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 8 731 8 272 8 255 

Antal beslutade ärenden 8 498 8 193 8 031 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 213 286 245 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 285 937 262 803 268 291 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 84 390 81 602 86 554 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 0 8 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 144 021 118 194 126 738 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 6 966 13 204 8 908 

- varav OH 50 560 49 796 46 091 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 148 001 126 860 80 775 

    

 

Tillsynstid för vattenverksamhet har ökat med 8 procent jämfört med utfallet i tillsynstid för 2019. 
Antalet nya inkommande ärenden ökade med 13 procent jämfört med 2019. Det är främst 
anmälan om vattenverksamhet som ökat. Beslutstakten har ökat med 7 procent och vi har 
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levererat drygt 15 procent fler tillsynsbeslut jämfört med 2019. Genomsnittlig arbetad tid per 
anmälningsärende har minskat med cirka 2h, vilket motsvarar en minskad kostnad på knappt 2 tkr 
per ärende. Beslutstid per anmälningsärende har minskat med 22 dagar jämfört med 2019. Antal 
tillsynsinitiativ inom vattenverksamhet är oförändrat jämfört med 2019 och sker främst inom 
dricksvattentillsyn och dammsäkerhet. Antal inkommande händelsestyrda tillsynsärenden, 
exklusive anmälningsärenden är oförändrat jämfört med 2019, men är en ökning med 20 procent 
jämfört med 2018. Beslutstakt och handläggningstid för denna ärendekategori har ökat som en 
konsekvens av de prioriteringar som följts av pågående pandemi. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vi har arbetat mer med tillsyn vattenverksamhet, vi har tagit 
emot mer ärenden, men samtidigt beslutat i ännu fler ärenden och lämnat våra beslut snabbare 
med mindre arbetsinsats/kostnad per ärende jämfört med 2019. Undantaget för de ärenden som vi 
nedprioriterat på grund av pandemin. 

Den stora skillnaden i verksamhetskostnad för avgiftsfinansierad verksamhet mellan 2019 och 
2020 kan till största del hänföras till intäkt från Havs- och vattenmyndigheten gällande ”Nationell 
miljöövervakning Vänern” som har oklassificerats från bidragsintäkt till avgiftsintäkt. Poster från 
år 2012–2019 har korrigerats år 2019 och motsvarande minskade verksamhetskostnader återfinns 
i den bidragsfinansierade verksamheten 2019. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

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

NIKITA1)   470 -  - 

Tillsyn och kontroll         

Andel tillsyn (tim) totalt i förhållande till 
länets behovsutredning (%) Agresso3) 80  70  68  

Andel miljötillsyn (tim) i förhållande till 
länets behovsutredning (%) Agresso3) 79 73  68  

Andel vattentillsyn (tim) i förhållande till 
länets behovsutredning (%) Agresso3) 84 66 65 

Andel naturtillsyn (tim) i förhållande till 
länets behovsutredning (%) Agresso3) 53 46 51 

Andel tillsyn förorenade områden (tim) i 
förhållande till länets behovsutredning (%) Agresso3) 94 110 133 

Täckningsgrad för tillsyn miljöfarlig 
verksamhet (miljötillsynsavgift/kostnad, %) Platina2) / Agresso3) 73 67 85 

Förvaltning och skydd         

Antal besökare i nationalparker och av 
länsstyrelsen utvalda naturreservat4) SkötselDOS5. 6) 453 000  658 000  651 0007) 

Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande         

Genomsnittligt genomförd 
tillsynsvägledning per kommun (timmar) Agresso3) 168  176  152  

1) Länsstyrelsens verksamhetssystem 
2) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 
3) Ekonomisystem, Länsstyrelsen 
4) Avser Kosterhavets nationalpark och Hornborgasjöns naturreservat 
5) Naturvårdsverkets system 
6) Beräkningar för den del av naturreservatet som kallas Fågeludden saknas för 2018 och 2019. För 2020 är siffran 75 000 
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7) Beräkning av antalet fordon vid den del av reservatet som kallas Trandansen misslyckades 2018 men uppskattades till 47 
000 

 
Antalet miljöfarliga verksamheter med tillstånd äldre än 10 år uppgår 470, vilket utgör 58% av det 
totala antalet (817). Uppgifterna har inte kunnat tas fram för tidigare år.  

Gapet mellan behov av tillsyn vattenverksamhet och utförd tillsyn har minskat markant jämfört 
med tidigare år. Det förklaras till stor del av att tillsynen inom anmälningsärenden, som utgör 50–
60 procent av ärendemängden, effektiviserats. Även om antal inkommande anmälningsärenden 
ökat senaste åren, så bedöms tillsynsbehovet i länet som lägre, eftersom varje tillsynsinsats 
motsvarar ett minskat behov av arbetad tid. 

Gapet mellan behovet av miljötillsyn och utförd tillsyn har minskat, vilket är positivt. Det beror 
till viss del på att vi har erhållit externa medel som i delar har kunnat användas för tillsynen. Vi 
behöver även göra en översyn av tidredovisningen för att kvalitetssäkra uppgifterna inför nästa år. 

Besöksräkningar vid både Hornborgasjön och Kosterhavets nationalpark visar på minskat antal 
besökare. Detta beror på att besöksräknarna sitter inne på naturum, som båda tvingades minska 
antalet besökare i lokalerna under pandemin, och periodvis stängdes.  
 
Vid Hornborgasjön sammanföll dessutom högsäsongen vid Trandansen med starten på pandemin 
vilket ledde till kraftigt minskade besökssiffror. 

Prestationer och effekter 
Miljömålsarbetet 
Samordningen av det regionala mål- och uppföljningsarbetet av miljömålstillståndet i länet visar 
att läget för miljökvalitetsmålen är kritiskt. Tolv av länets femton miljökvalitetsmål bedöms inte 
kunna nås. Särskilt kritiskt är det för målen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Ett rikt växt- och 
djurliv” samt ”Ett rikt odlingslandskap”. Utöver den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen 
har länets 51 regionala tilläggmål följts upp, vilket görs vart fjärde år. Av dessa bedöms 27 
procent nås, 22 procent vara nära att nås och 51 procent kommer inte att nås. Effekten av att länet 
valt att arbeta med regionala tilläggsmål i miljömålsarbetet är att fler mål inom ramen för 
miljömålen nås i Västra Götaland. De regionala tilläggsmålen har reviderats, uppnådda mål samt 
mål som ej är uppföljningsbara har tagits bort och vissa mål har omformulerats.  

Åtgärdsarbetet för miljömålen har främst bedrivits inom åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett 
hållbart Västra Götaland”. Åtgärdsprogrammet leder till att takten ökar i arbetet och har 
stimulerat till en ökad prioritering och samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. I 
programmet fokuserar vi på fyra utmaningar där vi tillsammans skapar bättre förutsättningar för 
miljön. Då miljömålen utgör den miljömässiga delen av de globala målen åskådliggör vi hur våra 
formulerade utmaningar hänger samman med hållbarhetsmålen i Agenda 2030, samt beskriver 
åtgärdernas förväntade effekter ur såväl ett miljöperspektiv som ur ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv. Arbetet med att visualisera miljömålen, Agenda 2030 målen kopplat till 
åtgärdsprogrammets fyra utmaningar och en samhällsekonomisk analys av åtgärderna har 
tydliggjort sambanden mellan dessa processer och målstrukturer och därmed förenklat och 
förtydligat miljömålsarbetet för länets genomförande aktörer. Exempel på några pågående 
regionala åtgärder med stor betydelse för miljömålsarbetet är kraftsamlingen Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om, Regional handlingsplan för grön infrastruktur, Regional 
vattenförsörjningsplan och riskklassning av förorenade sediment.  
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Vi har genomfört en uppföljning av Länsstyrelsens, Västra Götalandsregionens och 
Skogsstyrelsens åtgärdsarbete. Uppföljningen visar att av de åtgärder som följts upp är 25 procent 
genomförda, 27 procent är till hälften genomförda, 35 procent är påbörjade medan 13 procent 
ännu inte påbörjats. Flertalet av länets kommuner har genomfört åtaganden liksom aktörer som 
högskolor, skogsföretag, museer med flera. Genom dialog och möten med kommunerna om 
miljömålsarbetet har vi stärkt samverkan, utvecklat våra gemensamma arbetssätt och ökat 
engagemanget för miljömålsarbetet i länet. Länsstyrelsen har också bidragit till att tydliggöra vad 
som behöver göras på lokal nivå genom att delta på kommunala och regionala träffar för politiker 
och tjänstemän. En process har startat upp för att revidera det befintligt åtgärdsprogram som löper 
ut 2020. 

Länsstyrelsen ansvarar för och uppdaterar regelbundet en webbpublicerad sammanställning av 
stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att uppnå miljömålen. Publikationen är 
ett viktigt stöd för alla aktörer i länet som genomför åtgärder kopplat till miljömålsarbetet och har 
en hög spridning. Miljömål Väst är ett nyhetsbrev för miljömålsarbetet som sprider information 
till en bred målgrupp. Vi har gjort två större kommunikationsinsatser, dels en vandringsutställning 
som visats på naturrummen i Västra Götaland, dels en film om miljömålen. Filmen har varit en 
kompetenshöjande insats för arbetet med miljömålen inom Länsstyrelsens verksamheter, och legat 
till grund för en kartläggning av avdelningarnas arbete med vårt strategiska mål ”Ett samhälle 
med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet”. Filmen har också spridits externt via olika 
digitala plattformar. Sammantaget har alla kommunikationsinsatser rörande miljömålsarbetet 
bidragit till ökad kännedom, större engagemang och ett aktivare åtgärdsarbete.   

Länsstyrelsen ingår i Agenda 2030 Väst vilket är ett nätverk som samlar företag, myndigheter, 
forskningsorganisationer och civilsamhället och som skapar förutsättningar för samverkan och 
innovationer kring hållbar utveckling i regionen. Genom vår samverkan med övriga länsstyrelser i 
RUS (regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) och LEKS (länsstyrelsernas 
energi- och klimatsamordning) utbyter vi information och får underlag som hjälper oss att stödja 
länets aktörer.  

Tillsyn  
Tillsynen av miljöfarlig verksamhet har efter pandemins inträde i stor utsträckning bedrivits via 
skrivbordstillsyn och skype-möten. Vi har genomfört fysiska besök där det varit av vikt att se 
platsen för till exempel en omfattande driftstörning och då endast efter en riskbedömning. Vissa 
industrier har dessutom under viss tid haft besöksförbud.  

Borealis kracker i Stenungssund har haft en mycket omfattande driftstörning och eftersom 
anläggningen är råvaruleverantör till några av de övriga närbelägna kemiindustrierna påverkades 
driften på flera industrier.   

I samband med Miljösamverkans Sveriges tillsynskampanj har vi besökt 31 avloppsreningsverk, 
av de 41 där vi är tillsynsmyndighet, med fokus på verkens egen provtagning. Inom 
naturvårdstillsynen har vi utfört en tillsynskampanj i ålgräsområden på Västkusten för att hitta 
otillåtna anläggningar i vatten. Vi gjorde samtidigt kontroll av angränsande landområden. Vi 
besökte 34 platser i tre olika områden utmed kusten och över 80 tillsynsobjekt noterades som vi 
kontrollerar vidare.    

Vi har bedrivit tillsyn mot kommunernas tillståndspliktiga dricksvattenuttag. Tillsynen har lett till 
att kommunerna prioriterat arbete med att se över anläggningarnas tillstånd och till ett antal nya 



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

70 
 

 

ansökningar om tillstånd för vattenuttag. Länsstyrelsens och Kommunernas kunskap om 
dricksvattenförsörjning och övriga vattenuttag har ökat. 

Tillsyn av dammsäkerhet har genomförts mot alla objekt i länet och fokuserat på 
verksamhetsutövares säkerhetsledningssystem. Dokumentation och rutiner för dammsäkerhet har 
tagits fram och ses sedan regelbundet över, vilket förstärker och aktualiserar säkerhetsarbetet. 
Rutinerna har implementerats i den dagliga driften som därmed blivit tydligare och mindre 
personbunden. Med anledning av pågående pandemi har verksamhetsutövarnas åtgärder för att 
minska smittspridning och säkerställa tillgång till personal för att bibehålla god dammsäkerhet 
följts upp  

Tillsyn Västlänken 
I Göteborg byggs nu Västlänken, ett infrastrukturprojekt som ska vara klart 2026. Länsstyrelsen 
bedriver en omfattande tillsyn av buller, vattenverksamhet, kulturmiljö med mera. Under året har 
vi beslutat om ett trettiotal dispenser från tillståndet. 

Tillsynsvägledning 
”Miljösamverkan Västra Götaland” är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen och länets 49 
kommuner som syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken. Arbetet 
bedrivs med fokus på tillsyn, planerings- och metodstöd samt tillsynskampanjer. Vi har arbetat 
med nio projekt varav kan nämnas Tillsyn av dagvattenanläggningar, Granskning av detaljplaner 
för bostäder, Dricksvatten samt Samverkan kring förorenade områden. Vi har även arbetat med 
Planerad strandskyddstillsyn där vi har byggt upp en vägledningssida på vår Tillsynsportal.  
Projektledarna har med lyckat resultat arbetat för att skapa samma kvalitet och engagemang i det 
digitala arbetssättet som vi har i det fysiska.  

”Miljösamverkan Sverige” har arbetat med sammanlagt 17 projekt, varav vi har deltagit i åtta. Av 
dessa kan särskilt nämnas en webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn, prövning av 
markavvattning, provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk samt samråd enligt 6 kap 
miljöbalken. Ett händelsestyrt projekt, ”Tillsyn på distans”, har genomförts med exempel på hur 
tillsyn kan bedrivas i pandemitider. 

Prövning  
En stor fråga har varit Preemraffs ansökan i Lysekil och regeringens tillåtlighetsprövning. Även 
om den nu är inaktuell har den tydligt visat på svårigheten att hantera klimatfrågan i samband med 
miljöbalksprövningar. Vi har även haft andra prövningar som gäller tillverkning av biobaserat 
bränsle och vi ser att denna typ av ansökningar ökar. 

Vi har prioriterat verksamhetsutveckling av miljöprövningsprocessen inom 
Miljöprövningsdelegationen och når nu målet på 180 dagar från komplett ärende till beslut i 83 
procent av prövningarna. Vi har 470 tillstånd äldre än 10 år med omoderna villkor och med 
nuvarande lagstiftning ser vi ingen möjlighet till förändring.  

Det stora antalet tillstånd äldre än tio år visar på ett behov av förenklad omprövningsprocess. Med 
nuvarande resurser kommer vi med dagens lagstiftning inte att kunna ändra siffrorna i positiv 
riktning i någon större utsträckning. 

Regleringsbrevsuppdrag 1A2, förorenade områden 
Arbetet har genomförts i samband med tillsynsvägledning och möten med kommunerna i deras 
arbete med fysisk planering samt genom nyhetsbrev. Stor del av uppdraget har bedrivits genom 
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löpande stöd till kommunerna i deras arbete med bidragsansökningar samt fortlöpande 
projektkontroll och redovisning till Naturvårdsverket. 

Ett nytt projekt har beviljats bidrag och diskussioner har förts med potentiella aktörer för 
specifika objekt i Ale kommun och Lilla Edets kommun som kan bli aktuella för ansökningar.  

Regleringsbrevsuppdrag 1A3, Åtgärdssamordning mot övergödning 
Vi har tilldelats LOVA-medel och extra medel för åtgärder mot övergödning som till viss del 
betalats ut som bidrag till kommuner och vattenråd. De extra medlen har använts för uppföljning 
av åtgärdsarbete samt kunskapsspridning om övergödningsåtgärder. Externa projekt har inneburit 
fysiska åtgärder genom reduktionsfiske och hårdgöring av hästhagar, åtgärdssamordning, 
projektering av fosfordammar och framtagande av ett verktyg för blå målklassning av vattendrag i 
odlingslandskap. Cirka hälften av budgeten för LOVA-bidraget 2020 har tilldelats projekt med 
övergödningssyfte där den förväntade effekten på övergödningen och kostnadseffektivitet är de 
viktigaste faktorerna vid prioritering av beviljade projekt. Projekten gäller förstudier för åtgärder, 
lokal åtgärdssamordning och fysiska åtgärder så som våtmarker, reduktionsfiske, förbättring av 
hästhagar och minskning av näringsläckage från jordbruksmark. LOVA-medel har finansierat fyra 
större projekt med övergödningssyfte inom avlopp, jordbruk och havsmiljö. Ekonomiska 
satsningar ger effekter genom att viljan och arbetet med att genomföra åtgärder ökar i länet. 
Effekter på övergödningen börjar nu synas för åtgärder som tidigare genomförts, men det tar flera 
år innan effekter av årets satsningar syns.  

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt fick ytterligare medel för att ge bidrag till 
åtgärdssamordnare, de lokala vattenråden samt andra organisationer i distriktet för att arbeta mot 
övergödning. På grund av svårigheter att genomföra samverkansmöten under den pågående 
pandemin har flera bidragsmottagare ansökt om förlängning av projekttiden till 2021.  

Vattenmyndigheten har genomfört regeringsuppdraget att uppdatera och tillgängliggöra 
geografiska dataunderlag för åtgärder mot övergödning. Arbetet har genomförts under en 
treårsperiod med målet att under 2020 tillgängliggöra ett uppdaterat åtgärdsunderlag på en samlad 
webbsida. På grund av covid-19 har information och utbildning av planeringsunderlaget försenats 
och kommer fortsätta under våren 2021.  

Regleringsbrevsuppdrag 1A4, Invasiva arter 
Vi har bildat en arbetsgrupp för tvärsektoriell samverkan i arbete mot invasiva arter inom 
myndigheten. Vi har arrangerat en temadag på ämnet för kommunerna i länet. Ett flertal 
informationsinsatser har genomförts, via sociala medier och/eller genom riktade utskick till 
markägare och branschföreträdare berörda av vissa problematiska arter. Till exempel har vresros 
bekämpats på ett par öar i Göteborgs skärgård samt jättebalsamin på Kinnekulle i samverkan med 
Götene kommun. Vi planerar utöver det för ytterligare insatser. Alla inrapporterade fynd av gul 
skunkkalla i länet har inventerats och många kommuner har gjort insatser för att bekämpa den.  

Inga kommuner har efterfrågat att överta ansvaret för tillsynen. 

Regleringsbrevsuppdrag 1A5, Grön infrastruktur 
Länsstyrelsen har påbörjat genomförandet av den regionala handlingsplanen för grön 
infrastruktur. Det främsta resultatet är ett tydligare landskapsperspektiv både i myndighetens egen 
verksamhet och i den vägledning som vi bidrar med i planeringen av mark- och vattenanvändning. 
Det förbättrade underlagsmaterialet har medfört en bättre prioritering av åtgärder, och en tydlig 
utgångspunkt för samverkan med andra myndigheter. 
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Åtgärderna i handlingsplanen bygger på frivillighet och samverkan mellan olika aktörer. De 
kunskapsunderlag som tagits fram är tänkta att underlätta för landskapets aktörer att själva jobba 
med grön infrastruktur. Arbetet med grön infrastruktur innebär ingen konflikt med grundlagens 
skydd för äganderätten. 

Regleringsbrevsuppdrag 1A6, Översyn av bevarandeplaner 
Länsstyrelsen har startat arbetet med en översyn av de bevarandeplaner som berörs av den 
nationella planen för omprövning av vattenkraft.  En redovisning har skickats till Havs- och 
Vattenmyndigheten som visar att 51 bevarandeplaner i länet påverkas av vattenkraftverksamhet.  

I väntan på de vägledningar som Havs- och Vattenmyndigheten håller på att ta fram har vi startat 
arbetet med att ta fram underlagsmaterial för Örekilsälven och Gullspångsälven som är de 
bevarandeplaner som först berörs av omprövningar. Totalt pågår tre utredningar som redovisas 
tidigt 2021. 

Regleringsbrevsuppdrag 1A7, Nationella planen för moderna miljövillkor för 
vattenkraften (NAP)  
Länsstyrelsen verkar för ett effektivt genomförande av den nationella planen för omprövning av 
vattenkraften. Detta görs genom att genom att vi ansvarar för den regionala samverkansprocessen. 
I detta tidiga skede har stor vikt lagts vid att samla in och sammanställa uppgifter och befintlig 
kunskap om länets kraftverk och dammar, vattenmiljöer och kulturmiljöer i syfte att skapa goda 
förutsättningar för regional samverkan. Länsstyrelsen har aktivt deltagit i det av Vattenkraftens 
miljöfond initierade Pilotprojekt Tidan. Erfarenheterna från pilotprojektet och även andra 
pilotprojekt i landet har lett till värdefulla insikter om hur regional samverkan bör utföras. För 
vattenförekomster som påverkas av vattenkraft görs en översyn av miljökvalitetsnormen. 
Miljökvalitetsnormer som påverkas av vattenkraft som ska omprövas 2022–2024 kommer vara 
ute på samråd 1 mars till 30 april 2021.  

Regleringsbrevsuppdrag 1B1, Samordna och leda det regionala arbetet avseende 
naturvård mm 
Inom åtgärdsprogram för hotade arter har vi:  

• genomfört skötsel, restaurerings- och inventeringsinsatser för 22 åtgärdsprogram.  
• arbetat med utplantering och utsådd för att förstärka populationerna för tre arter.  
• hållit två seminarier om veteranisering (föråldring) av träd.  
• gjort särskilda insatser för läderbagge och vildbin.  
• runt Bråt skjutfält gjort röjningar, grävningar samt sått in blommor på drygt 20 platser för att 

gynna hotade vildbin inom uppdraget om vilda pollinatörer.  

Friluftsliv  
Länsstyrelsen har arrangerat två digitala konferenser; en temadag om det vattenburna friluftslivet 
samt en regional tankesmedja för friluftslivet. Förslag till en regional handlingsplan för 
friluftslivet har upprättats i samråd med kommuner, föreningar och andra. Vi har hållit möten med 
det regionala friluftsrådet samt kontinuerligt förmedlat information via nyhetsbrev, digital 
plattform och sociala medier. Förberedelserna inför ”Friluftslivets år” 2021 har påbörjats där 
Länsstyrelsen deltar i projektgrupper och vidareförmedlar information regionalt.  
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Lokala naturvårdsprojekt  
Länsstyrelsen har beviljat cirka 8 mnkr i LONA-bidrag till 44 projekt i 25 kommuner. Av dessa 
fördelades drygt 1 mnkr bidrag till 8 projekt i 7 kommuner för att gynna vilda pollinatörer och 
pollinering. Vi har marknadsfört LONA vid flera tillfällen, bland annat i ett nyhetsbrev. Vi har 
granskat projektrapporter och slutfört arbetet med länsstyrelsegemensamma beslutsmallar samt 
besökt två projekt. Projekten bidrar till att nå miljökvalitetsmålen och att stärka 
naturvårdsdialogen mellan Länsstyrelsen och kommunerna. 

Artbevarande  
Länsstyrelsens arbete med tillsyn kopplad till CITES-förordningen har lett till två 
åtalsanmälningar för artskyddsbrott och fyra beslut om miljösanktionsavgift. Länsstyrelsen har 
prövat åtta ärenden om tillstånd till handel med ål, två ansökningar om tillstånd att förevisa vilda 
djur och två ansökningar om tillstånd till handel med hotade arter. Vi har påbörjat arbetet med att 
informera och kontrollera personer som hanterar skyddade arter som hobbyverksamhet. 

Tätortsnära natur 
Vi har redovisat uppdraget ”Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen” till regeringen. 
Länsstyrelsen och kommuner har tillsammans fattat 28 beslut om naturreservat inom programmet 
under åren 2003–2020. Drygt 7000 hektar land och vatten i Göteborgsregionen har skyddats till 
gagn för allmänhetens friluftsliv och biologisk mångfald tack vare programmet. Reservatsarbetet 
har även bidragit positivt till uppfyllelsen av friluftsmålen och miljökvalitetsmålen. 

Övergripande om skydd och skötsel  
Vi har bland annat:  

• bildat 4 naturreservat och 1 fågelskyddsområde. Totalt har 6 971 hektar värdefull 
naturskyddats (varav 112 hektar produktiv skogsmark, 6 566 hektar hav och 293 hektar övrig 
mark). Som exempel har 6 566 ha hav skyddats och 271 hektar land i naturreservatet 
Marstrands skärgård.  

• fastställt ”strategin för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet” som 
ska underlätta Länsstyrelsens och kommunernas arbete med att skydda och förvalta marina 
områden. 

• avslutat ”sandbarrskogsprojektet” och vår kunskap om denna värdefulla naturtyp har ökat.  
• inom ”ålgräsprojektet” planterat 9 280 m2 ålgräs och påbörjat försök med att täcka 10 000 m2 

med sand för att förbättra vattenkvaliteten inför fler nya planteringar. Vi bistår också 
”8fjordar-projektet” i deras arbete med att utveckla metoder för att restaurera 
blåmusselbankar. 

 
Den pågående pandemin har kraftigt ökat intresset för uteaktiviteter och antalet besökare i 
naturreservaten har ökat avsevärt. Detta är övervägande positivt, men har också resulterat i 
överbelastning på mindre vägar och vissa parkeringsplatser. Utöver ordinarie naturskötsel har 
Länsstyrelsen också arbetat aktivt med att hantera granbarkborre i skyddade områden.  

Regleringsbrevsuppdrag 1D4, Gränsöverskridande avfallstransporter 
Den operativa tillsynen bedrivs inom Västra Götalands, Hallands, Jönköpings och Värmlands län. 
Tillsynen har omfattat såväl egeninitierad kontroll av transporter som kontroll som initierats av 
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andra myndigheter, främst Tullverket, Kustbevakningen och Polisen. En viss tillsyn har också 
utförts utanför dessa fyra län inom den gemensamma beredskap som genomförs nationellt.  

Sedan i mars har på grund av pandemin i stort sett all tillsyn skett genom skrivbordstillsyn av 
frågor som väckts av Tullverket och Kustbevakningen. Flera av de planerade 
utvecklingsaktiviteterna har fått ställas in då det krävt samverkan på plats med större grupper. För 
att förebygga olagliga transporter har vi besökt RoRo-rederier i Göteborgs hamn som 
transporterar avfall och därigenom höjt deras kunskapsnivå. Vi har även deltagit i samordnade 
tillslag i exempelvis Härryda och Trollhättan och i projekt SAMTILL (samordnad tillsyn med 
Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket). 

Vi har en ökad tillgänglighet för de myndigheter vi samverkar med genom den gemensamma 
telefonlösning och den gemensamma beredskap som länen byggt upp.  

Beredskap utanför kontorstid (16.30-22.00 vardagar och 07.00-17.00 lördagar och helgdagar) 
samordnas av samtliga fem län som har GRÖT-verksamhet. Under våra cirka 10 
beredskapsveckor har det inkommit cirka 30 telefonsamtal från samverkande myndigheter. 
Majoriteten av dessa kommer från Kustbevakningen och Tullverket. Extra information har gått ut 
till Polisen för att öka kännedomen om Länsstyrelsens stöd och roll i att förhindra 
gränsöverskridande transporter. 

Resultatbedömning 
Sammantaget bedöms resultatet för området vara bra. Vissa delar, såsom miljömålsarbetet, uppnår 
inte önskvärda resultat men detta kan till största delen hänföras till brist på centrala styrmedel och 
begränsade möjligheter för Länsstyrelsen, särskilt under detta år, att via sin främjandeverksamhet 
få genomslag för behövliga åtgärder.  

Vi har i år skyddat över 6 000 hektar marin miljö, vilket innebär att förutsättningarna för de 
marina arterna att finnas kvar har ökat. Genom inventeringar av kustmiljöer och sandbarrskogar 
ökar förutsättningarna att på sikt skydda områden med höga naturvärden. Årets arbete har lett till 
förbättringar för den biologiska mångfalden inom främst skogliga och marina miljöer. Trenden är 
positiv gällande möjligheten att nå arealmål skyddad natur. 

Arbetet med invasiva arter är i ett uppbyggnadsskede. Pandemin tvingade fram en omställning till 
digitala konferenser inom friluftsuppdraget vilket har lett till att vi har nått nya målgrupper, 
samtidigt som det sociala nätverkandet minskade. Totalt sett har vi dock välutvecklade nätverk för 
friluftsarbetet. LONA har etablerat sig som ett effektivt sätt att öka engagemanget hos 
kommunerna i natur- och friluftsfrågor. Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter löper på, 
men befinner sig fortsatt i marginalen för arternas överlevnad. Inom viltförvaltningen har en 
utveckling av verksamheten påbörjats som kommer att fortsätta. Trenden är positiv. 

Tillsynen har trots pandemin bedrivits på ett bra sätt och andelen utförd tillsyn är under 
omständigheterna tillfredsställande. Miljöprövningen förbättras ständigt men där är problemet den 
stora bulken med gamla tillstånd. 
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Areella näringar (60–62) 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

 Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 3§ p 10–11 
• 4§ p 1 
• 4§ p 3 

• 1A8-1A11 
• 1D9 

 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Vårt arbete inom areella näringar är till stora delar kopplat till de EU-finansierade direktstöden 
och stöden inom Landsbygdsprogrammet. Vi handlägger, erbjuder rådgivning, kontrollerar och 
beslutar om utbetalning av jordbrukarstöd och utvecklingsstöd till lantbruket och 
landsbygdsföretagen i länet. Målet med vårt arbete är att ge lantbruks- och landsbygdsföretag 
ekonomiska förutsättningar att bedriva miljö- och klimatmässigt hållbar verksamhet, samt att i 
grunden bidra till ökad konkurrenskraft för svensk livsmedelsproduktion. 

Länsstyrelsen bedriver också verksamhet riktad mot fiskevård och fisketillsyn, som syftar till att 
förbättra möjligheten att nå de vattenrelaterade miljömålen. Detta görs genom att fiskens 
livsmiljöer och förvaltningen av fiskbestånden förbättras, samt att bevarandet av hotade arter 
främjas.  

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Verksamheten inom areella näringar sker i huvudsak genom tillstånd och prövning där 
handläggningen av de olika stöden har huvudrollen. Vi sysslar samtidigt med tillsyn och kontroll, 
dels genom fältkontroller av villkorsefterlevnad inom jordbrukarstöden, dels genom den tillsyn vi 
utövar kring fisket i bland annat Vänern och kustområdena kopplat till fiskelagen.  

En viktig del av verksamheten sker dessutom genom samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande där vår rådgivning mot landsbygdens företag och stöttning med 
expertkunskaper i flertalet nationella fiskeprojekt är bra exempel. 

Verksamhetens resultat 
Regleringsbrevsuppdrag 1A8, Hantering av EU-stöd  
Länsstyrelsen har handlagt, kontrollerat och beslutat om utbetalning av jordbrukarstöd i enlighet 
med de mål som sätts för vår verksamhet av Jordbruksverket varje år. Det innebär att vi till första 
delutbetalningstillfället i miljöstöden beslutade om utbetalning i 83 procent av det totala antalet 
ärenden som väntade på utbetalning (målet är 70 procent). Vid första direktstödsutbetalningen 
kunde vi besluta om utbetalning i 98 procent av de ärenden som ska erhålla stöd (målet är 95 
procent). Det är endast procentmålet för slututbetalning av miljöstöden som inte kunnat uppnås 
inom utsatt tid. Vi nådde vid utsatt datum 88 procent (målet är 90 procent av totala antalet ärenden 
klara för utbetalning per 7 december 2020). Detta beror till viss del på sena leveranser av 
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stödmallar som tillhandahålls av Jordbruksverket. Länsstyrelsen har också påbörjat ett omfattande 
arbete med handläggning av återkrav för stödåren 2015–2019 som ålagts oss av Jordbruksverket 
inför 2021.  

Vid årets slut hade vi fattat beslut om 99 procent av budgeten inom projektstöd, 99 procent av 
budgetarna till företagsstöd och 97 procent av budgetarna till miljöinvesteringarna. Inom det 
största projektstödet (bredbandsinvesteringar) har vi fattat beslut om 99 procent av vår totala 
budget. För bredbanden fick vi sent på året en utökad budget om 19 mnkr för att möta det behov 
som fanns i inkomna ansökningar. Inom Havs- och fiskeriprogrammet har vi fattat beslut om cirka 
6,7 mnkr i stöd, vilket inkluderar Övrigt offentligt stöd (ÖOS) på nästan 2,3 mnkr. 

Vi har betalat ut 60 procent av budgeten till projektstöd, 63 procent av budgeten till 
bredbandsinvesteringar, 74 procent av budgeten till företagsstöd och 57 procent av stöden till 
miljöinvesteringar. Anledningen till den något lägre siffran inom miljöinvesteringar är att många 
av besluten rör våtmarker. I dessa fall väntar den sökande på nödvändiga tillstånd från Mark- och 
miljödomstolen, och de har därmed ännu inte hunnit upparbeta några kostnader.  

Vi har utöver målen i uppdraget också prioriterat resurser till handläggning av den ärendebalans 
som orsakats av de senaste årens brister i IT-stödet.  

En särskild satsning som gjorts till handläggningen av ärendebalansen för stödåren 2015–2019 har 
lett till ytterligare 100 miljoner kr kunnat betalas ut till länets lantbruk under året. Antalet lantbruk 
som väntar på stödpengar har därmed minskat dramatiskt. 

Regleringsbrevsuppdrag 1A9, EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2021–2027 
Sedan 2018 finns en länsstyrelsegemensam och sektorsövergripande arbetsgrupp för att samordna 
regleringsbrevsuppdraget om att bistå i Sveriges förberedelsearbete för den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken.  

Gruppen arbetar i samverkan med Jordbruksverket och Näringsdepartementet och arbetet har 
fortlöpt planenligt. En stor del av arbetet har varit att bidra med resurser till Jordbruksverkets 
uppdrag. Länsstyrelserna har resurssatt ett trettiotal arbetsgrupper/uppdrag och från och med 
augusti intensifierades arbetet, då Jordbruksverket fick i uppdrag att föreslå åtgärdstexter till 
strategisk plan. 

Arbetsgruppen har tillsammans med Jordbruksverket påbörjat planeringen av resursbehoven som 
Jordbruksverket identifierat från länsstyrelserna, till exempel inom projekt- och företagsstöd och 
inom verksamhetsstöd för IT. 

Arbetsgruppen har informerat om det löpande arbetet, tillhandahållit informationsmaterial samt 
producerat åtta interna nyhetsbrev som alla länsstyrelsemedarbetare kan prenumerera på.  

Regleringsbrevsuppdrag 1A10, Livsmedelsstrategin 
Länsstyrelsen arbetar mot målen i Livsmedelsstrategin på flera sätt. Genom att besluta om och 
betala ut stöd till primärproduktion och livsmedelsförädling inom landsbygdsprogrammet och 
Havs- och fiskeriprogrammet (se resultatindikatorer nedan) stöttar vi den regionala 
livsmedelsproduktionen och ger incitament till en mer hållbar produktion.  

Vi driver flera projekt med syftet att stärka den regionala livsmedelsproduktionen. Genom 
kompetensutveckling och rådgivning stärker vi livsmedelsföretagarna inom flera olika områden. 
Vi samverkar med Västra götalandsregionen (VGR) i gemensamma projekt, och genom 
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Lokalproducerat i Väst och Livsmedelsacceleratorn samverkar vi med många olika aktörer i länet 
både från offentlig, privat och ideell sektor.  

Alla verksamheter inom myndigheten har fått information om Livsmedelsstrategin och införlivat 
det i sin verksamhet. Det har bland annat resulterat i bättre samverkan kring lösningar för enskilda 
livsmedelsföretag, där representanter för flera områden deltagit i tidig dialog. 

Länsstyrelsen har gett rådgivning om att starta livsmedelsverksamhet till sex företag. Utöver det 
har det skett kortare rådgivning om livsmedelsverksamhet via e-post till ytterligare 88 företag. Vi 
fick in tre ansökningar inom livsmedelsstrategin, men endast en hann beslutas innan medlen drogs 
in i programändring 6. Vi driver ett projekt tillsammans med regionen med mål att få in mer lokal 
mat i de offentliga köken. En enkät till kommunerna visade att 46 av länets 49 kommuner hade 
avtal med lokala leverantörer under 2020.  

Regleringsbrevsuppdrag 1A11, Sammanhållen landsbygdspolitik 
Vi har informerat internt inom myndigheten om innebörden i den sammanhållna 
landsbygdspolitiken och utifrån exempel beskrivit hur det kan inkluderas i olika typer av ärenden. 
Precis som med Livsmedelsstrategin är resultaten fler och tidigare dialoger i ärenden som på sikt 
kan ge mer mätbara resultat. 

Fiskefrågor 
Ett flertal projekt har beviljats fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel till fiskevårdande åtgärder. 
Exempel på fiskevårdande åtgärder är inventeringar och åtgärder avsedda att skydda, bevara och 
utveckla länets bestånd av havsöring, flodpärlmussla, flodkräfta och havsnejonöga. De flesta 
projekt gynnar arter som ingår i den nationella satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter och 
naturtyper. 

Kalkning har skett i länet med drygt 17 000 ton på 756 målområden. Kalkningen är till för att 
skydda ekosystemen från försurningseffekter. Arter med särskilt bevarandeintresse är bland annat 
flodpärlmussla, flodkräfta samt lax och havsöring. Sedan 2014 har måluppfyllelsen under flera år 
sjunkit till under 50 procent i både sjöar och vattendrag, på grund av minskade kalkgivor av 
besparingsskäl. Detta år kalkades i stort sett i planerad omfattning och måluppfyllelsen är bättre, 
vilket innebär 68 procent för sjöarna och 52 procent för vattendragen. 

I projektet ”Förvaltningsplan Vänerlax” har vi introducerat den nya utsättningsstrategin för odlad 
lax och öring i Vänern. Utredningsarbeten vad gäller överlevnad hos utvandrande smolt i 
Gullspångsälven och Norsälven är påbörjade och ska upprepas 2021. Vi har deltagit i Havs- och 
vattenmyndighetens beredningsgrupp för de fem stora sjöarna samt i Fiskeområde Vänern och 
Hållbart fiske i Vänern. Vi ska under projekttiden ta fram en förvaltningsplan som möjliggör ett 
aktivt yrkes- och sportfiske utan att äventyra de unika, vilda populationer som lever i Vänern. 

Arbetet i Gullspång River Action Plan (GRAP) har genom delprojekten fortsatt i stort sett 
planenligt. Genetiska utredningar, utvandringsstudier av smolt, framtagande av modeller för tester 
av olika åtgärdsstrategier är de viktigaste aktiviteterna. Ett utkast till slutrapport för projektet har 
producerats. Projektet slutredovisas till HaV i december och slutrapporten kommer att vara klar i 
januari 2021. 

Länsstyrelsens fisketillsynsverksamhet har bedrivits i begränsad omfattning på grund av 
sjukskrivningar och brist på personal. Under fisketillsyn på Vänern och i kustvattenområdet har 
verksamheten upprättat 55 polisanmälningar om misstänkt brott mot fiskelagen. Vi har deltagit på 
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båtmässan i Göteborg och även spridit information via regel- och informationsfoldrar samt vid 
olika fisketävlingar. 

Länsstyrelsen arbetar genom Fiskeutredningsgruppen (FUG) med att stödja andra myndigheter i 
utredningar och vägledningar om allmänt fiskeintresse. FUG har stöttat flera länsstyrelser i olika 
ärenden. Nytt underlag för kommande omprövningar av vattenkraften har tagits fram avseende 
fiskvägar i Sverige. Vi har deltagit i flera nationella projekt med fokus på miljöanpassning av 
vattenkraften. Fortsatta insatser har gjorts inom området kompensationsutsättningar av lax och 
öring. Det planerade stödet till andra myndigheter inom allmänt fiskeintresse har levererats. 

Regleringsbrevsuppdrag 1 D9, Stöd för ersättning för skada på fisk och fiskeredskap 
Länsstyrelsen har fördelat 600 tkr i ersättning för skada på fisk och redskap orsakade av säl. 
Medlen har fördelats på 18 fiskare genom en viktning av andelen i total bruttoinfiskning inom 
sälskadedrabbat fiske samt frekvens av skadade redskap. Den totala bruttoinfiskningen i det 
sälskadade fisket var 6 450 tkr och det rapporterades 3 202 skadade redskap. 

Tillsyn av fastighetsinnehav enligt ärvdabalken 
Länsstyrelsen har skickat ut informationsbrev, påminnelser, förelägganden och vitesförelägganden 
enligt fastställda tidsgränser. Merparten av de dödsboägda lantbruksfastigheterna har avvecklat 
sitt innehav av lantbruksfastigheter inom föreskriven tid och avskrivs. Vi har även gett viss 
rådgivning men hänvisar företrädesvis till externa aktörer som kan hjälpa till med det praktiska 
genomförandet av ett avvecklingsförfarande.  

Länsstyrelsen har fått in 133 bouppteckningar från Skatteverket där dödsbon står som innehavare 
av lantbruksfastigheter. Fem dödsbon har förelagts om avveckling av lantbruksfastighet och utav 
dessa har ett dödsbo förelagts med vite. Vi har justerat våra arbetssätt genom att tidigarelägga 
första informationsbrevet till dödsbodelägarna och arbetar med att få igång en tidig dialog. 

 

Verksamheten i siffror 
Areella näringar (60–62) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 34,0 34,7 33,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 70,4 71,7 72,5 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 42 257 43 224 38 308 

Antal beslutade ärenden 47 163 48 837 40 725 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 6 451 7 296 11 583 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 109 415 110 244 109 133 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 59 305 61 819 60 228 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 367 420 389 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 23 224 19 674 22 314 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 2 766 3 128 2 834 

- varav OH 23 752 25 203 23 369 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 1 977 2 953 4 279 
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Verksamhetens kostnader är relativt likvärdiga över de senaste åren. 

Det har skett en positiv förflyttning för ej beslutade äldre jordbrukarstödsärenden sedan 2019 då 
myndigheten valt att satsa extra resurser till handläggningen av den så kallade ryggsäcken. Den 
satsningen har gett effekt. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Tillstånd och prövning         

Utbetalt belopp gårdsstöd för respektive 
stödår (tkr) Jordbruksverket 663 225  688 882 662 811 

Utbetalt belopp (eko + omst) för respektive 
stödår (tkr) Jordbruksverket 150 845 150 021 146 323 

Utbetalat företagsstöd för ökad 
konkurrenskraft (tkr) BLIS1) 56 200 65 960 64 487 

Antal yrkesfiskare Licensregister2) 349   343   355  

Antal förordnade fisketillsynspersoner Fisketillsynspersonregister2, 

3) 1 030  - - 

Beviljad finansiering till externa 
bidragsmottagare för fiskevårdsåtgärder 
(tkr) 

Agresso4)  1 900  2 841 2 849 

Beviljad finansiering till egna insatser för 
fiskevårdsåtgärder (tkr) Agresso4) 0 0 0 

Antal vattenbruk/odlingar Fiskodlingsregister5, 6) 102 - - 

Tillsyn och kontroll         

Antal SAM-ansökningar för jordbrukarstöd 
(samordnad ansökan om jordbruksstöd) Jorden7) 11 232 11 367 11 517 

Antalet tillsynstimmar av 
fisketillsynspersoner 

Redovisning från 
fisketillsynspersoner 3 734 3 879  1 664   

Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande         

Antal rådgivningar inom Greppa Näringen Jordbruksverkets statistik 417  412 504  

1) Jordbruksverkets system – BLIS (Jordbruksverkets system – BLIS (Beslut-, Lednings-, Informationssystem) 
2) Havs- och vattenmyndighetens register 
3) Uppgifter för åren 2018–2019 är inte jämförbara på grund av förändringar i HaV:s föreskrifter 
4) Ekonomisystem, Länsstyrelsen 
5) Jordbruksverkets register 
6) Uppgift om totalt antal saknas för 2019 och 2018. 2019 utlöpte 6 tillstånd och 10 nya tillstånd utfärdades. 2018 utlöpte 5 

tillstånd och 28 nya tillstånd utfärdades.  
7) Jordbruksverkets system 

 
Antalet yrkesfiskare i havet, i Vänern och i Vättern har varit stabilt över de senaste åren. Antalet 
förordnade fisketillsynspersoner går på grund av ändring i Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter inte att jämföra mellan åren. Vi kan konstatera att antalet tillsynstimmar ökat betydligt 
från 2018 till 2020. Detta förklaras både av en ökad ambition att starta tillsynsinsatser tidigt på 
året innan finansiering varit helt klarlagd, samt att en enskild tillsynsperson fått ökad arbetstid 
från cirka 400 timmar per år till cirka 500 timmar per år. På grund av den pågående pandemin har 
verksamhetsutövarna påbörjat färre projekt, vilket lett till en minskning i beviljad extern 
fiskevårdsfinansiering. Antalet vattenbruk har varit relativt stabilt över tid.  

För jordbrukarstöden ser vi små skillnader. De skillnader vi kan se i utbetalda stöd kan ofta 
förklaras med viss eftersläpning av utbetalningar mellan åren (kvarvarande stöd från 2018 
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betalades ut i början av 2019), och olika växelkurser mellan åren som kan ge större effekt vissa år 
(2019 var ett år med stark växelkurs). 

För många företagsstöd för ökad konkurrenskraft var 31 december slutdatum för utbetalning, och 
ansökan om slututbetalning har kommit in under slutet på året. Detta resulterar i att 
handläggningen av dessa ärenden delvis förskjuts till 2021. Många som har haft slutdatum under 
2020 har även sökt utbetalning tidigare år och då återstår bara 20 procent av stödbeloppet att 
betala ut.  

Prestationer och effekter 
Arbetet för en sammanhållen landsbygdspolitik och en stark livsmedelskedja har resulterat i flera 
tidiga dialoger kring områden där olika verksamhetsområden riskerar att krocka och, även om det 
är för tidigt att se, troligtvis fler sammanvägda bedömningar där livsmedelsproduktionens vikt för 
regionen och landet lyfts fram. 

De indragningar av medel till företags- och projektstöd som gjordes fick konsekvenser för vårt 
arbete samt för företagen i länet. Vi fick snabbt anpassa verksamheten utifrån nya förutsättningar 
och prioritera om inom bland annat handläggningen. Detta ledde till att företagen fick färre 
beviljade företags- och projektstöd till investeringar av olika slag 

Införandet av en ny jordbrukspolitik har fortsatt dragit ut på tiden och medfört att vi jobbar med 
flera tidskrävande övergångslösningar kring administration och handläggning inom 
Landsbygdsprogrammet och direktstöden. Detta har inneburit en ökad resursåtgång. Sammantaget 
har detta inneburit att vi tidvis tvingats till hårda prioriteringar för att leverera enligt vårt uppdrag, 
vilket inneburit att vissa lantbrukare fått vänta betydligt längre än vad som är önskvärt på sina 
stödutbetalningar.   

Resultatbedömning 
Vår samlade bedömning är att arbetet kring de areella näringarna utförs med stort fokus på att vi 
gör rätt åtgärder i rätt tid och att vi levererar ett utmärkt resultat. Det grundar sig i att 
måluppfyllelsen för regleringsbrevsuppdragen generellt är mycket god och att vi bland annat för 
EU-stöden kan se att detta är en del av en längre positiv trend.  
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Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m. (70, 80–85) 
Redovisningen i avsnittet omfattar verksamheterna:  

• jämställdhet (80)  
• mänskliga rättigheter (82), och  
• integration (85) 

Verksamheterna folkhälsa (70) och nationella minoriteter (81) redovisar vi i sin helhet i särskild 
ordning och ingår därför inte i nedanstående redovisning. 

Vissa särskilda uppgifter redovisas också i särskild ordning, såsom ANDTS (Alkohol, Narkotika, 
Dopning, Tobak och Spel), föräldraskapsstöd, personligt ombud, brottsförebyggande arbete, 
tillsyn inom alkohol och tobak, funktionshinder, samt att överbrygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor.  

Inom verksamheten integration redovisas regleringsbrevsuppdragen 3B16, 3B18-3B24 i särskild 
ordning efter årsredovisningens färdigställande (se bilaga D för regleringsbrevsuppdrag som 
redovisas i särskild ordning). 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

 Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

• 3§ p 12–14 • 1A13 
• 1A14 
• 3B17 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen arbete utgår ifrån den nationella politikens inriktning, nationella mål och strategier 
samt internationella konventioner och andra internationella överenskommelser. Vår huvudsakliga 
uppgift är att förankra den nationella politiken i ett regionalt och lokalt sammanhang. 
Utgångspunkter i arbetet framgår kortfattat i nedanstående punkter:  

• Folkhälsoarbetet utgår arbetet till stor del från de övergripande nationella folkhälsomålen som 
syftar till en mer jämlik hälsa.   

• Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv.   

• Målet för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras 
möjligheter till inflytande, samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.  

• Målet för mänskliga rättigheter är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella 
åtaganden om mänskliga rättigheter.  
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• Målen för integrationspolitiken är att lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla 
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. För Länsstyrelsen innebär det framför allt att 
verka för beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända i länet. 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Vårt arbete bedrivs i nära samarbete och samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter 
Västra Götalandsregionen och andra regionala aktörer.   

Mycket av vårt arbete handlar om att främja utveckling och samordning. Det gör vi genom att 
skapa forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte samt genom information- och 
kunskapsfrämjande aktiviteter. Vi anordnar och deltar i samråd, nätverksträffar, 
informationsmöten, utbildningstillfällen, konferenser och workshops. Vi arbetar också med 
informationsinhämtning och analys samt tar fram metodstöd och informationsmaterial.  

Vi beslutar om statsbidrag inom integrationsarbetet och det våldsförebyggande arbetet. Inom 
integration beslutar vi även om kommuntal och andelstal för mottagande av nyanlända och inom 
folkhälsa kontrollerar vi kommunernas tillsyn av alkohol- och tobakstillsyn. 

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

2020 2019 2018 

Medarbetardata    
Årsarbetskrafter män 11,9 11,5 12,9 

Årsarbetskrafter kvinnor 28,2 26,9 24,8 

Verksamhetsdata    
Antal ärenden, inkomna och upprättade 286 315 482 

Antal beslutade ärenden 251 367 420 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 44 36 55 

Ekonomidata (tkr)    
Verksamhetskostnad inkl. OH 51 387 47 843 51 558 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 15 035 17 535 21 181 
- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 

exkl. OH 0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 26 616 20 255 20 044 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 26 170 582 

- varav OH 9 710 9 882 9 750 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 28 313 24 739 21 379 

    

 

Antal inkomna och beslutade ärenden har minskat jämfört 2019 på grund av mindre tilldelning av 
utvecklingsmedel och statsbidrag inom verksamheten Integration. 

Kostnaden för bidragsfinansierad verksamhet har ökat grund av utökade uppdrag om Mäns våld 
mot kvinnor inom verksamheten Jämställdhet samt uppdrag att ta fram nytt nationellt material för 
Samhällsorientering inom verksamheten Integration. Detta har bidragit till en minskning av 
kostnader förvaltningsanslag vid omfördelning av personal. 
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Antalet personliga ombud har ökat i Västra Götaland, vilket genererat en ökning av lämnade 
bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen. 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 
Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande         

Antal kommuner, myndigheter och andra 
aktörer som tagit del Länsstyrelsens 
främjande insatser för 
jämställdhetsintegrering1) 

Egen dokumentation 62  62  -  

Andel av länets kommuner som deltagit i 
minst två kunskapsspridande event om 
forskning och konventionsefterlevnad (%)2) 

Egen dokumentation 100  -  -  

1) Ingen jämförbara data kan redovisas för år 2018 

2) Ingen jämförbara data kan redovisas för år 2018 och 2019 

Länsstyrelserna har tagit fram en ny gemensam resultatindikator för jämställdhet för att följa 
antalet aktörer som tar del av stöd. För 2020 fördelar sig aktörerna enligt nedan: 

• 35 kommuner (25 år 2019) 
• 7 kommunalförbund (5 år 2019) 
• 11 myndigheter (8 år 2019) 
•  9 civilsamhällesorganisationer (24 år 2019) 

Länsstyrelsens insatser har ett bra deltagande och spridning i länet. Vi når en övervägande del av 
kommunerna och kommunalförbunden.  
 

Prestationer och effekter 
Mänskliga rättigheter och regleringsbrevsuppdrag 1A14 – rättsliga åtaganden 
Inom verksamheten bedrivs arbetet med regleringsbrevsuppdrag 1A14 om Sveriges rättsliga 
åtaganden om mänskliga rättigheter. Bedömningen är att Länsstyrelsen har upparbetat en god 
grund för samverkan och håller en hög nivå på de insatser som genomförts. Länsstyrelsen arbetar 
med uppdraget ur ett internt och ett externt perspektiv. Det interna perspektivet av uppdraget 
återrapporteras under rubriken ”Integrering av sektorsövergripande verksamheter” i avsnittet ”Om 
Länsstyrelsen”. 

Länsstyrelsens externa arbete utgörs av nationell och regional samverkan samt stöd till kommuner 
i form av rådgivning, arbetsgrupper/nätverk och kompetenshöjande insatser.  

I år har vi haft ett tydligt fokus på effekterna av covid-19 med en tät samverkan på nationell, 
regional och lokal nivå genom nätverk och arbetsutskott. Länsstyrelsen har haft återkommande 
dialoger och avstämningar med kommuner och civilsamhällets organisationer. Bland annat har 
samråd med nationella minoriteter uppmärksammat brister i hälsoinformation på finska och 
övriga minoritetsspråk. Det har krävts en anpassning av befintliga insatser utifrån pandemins 
påverkan där vissa aktiviteter fått ställas in och andra utvecklats till nya arbetsformer. Behovet av 
statlig närvaro i länet är viktig utifrån de sociala konsekvenser som pandemin fört med sig och det 
finns en stor efterfrågan av stöd från Länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen har särskilt uppmärksammat barnkonventionen, som svensk lag, genom interna och 
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externa kompetenshöjande insatser. Den interna satsningen innefattar samtliga anställda på 
Länsstyrelsen som genomgår en utbildning i barnrätt. Det externa arbetet har bestått av en 
samverkan med bland andra Västra Götalandsregionen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och Uppsala universitet i en fördjupning om barnkonventionen med fokus på rättstillämpning. 
Utredaren för barnkonventionsutredningen utbildade kommunjurister, ledningsfunktioner och 
strateger i länet.  

En annan satsning är nätverket ”Västsverige mot rasism” (VMR) som Länsstyrelsen driver 
tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Nätverket har deltagit i 
Afrosvenska historieveckan med aktiviteter i samverkan med Världskulturmuseerna, Göteborgs 
Internationella Konstbiennal, Folkuniversitetet, Göteborgs universitet och UR Play.  

Vi har också anslutit oss till det nationella myndighetsnätverket mot rasism som samordnas av 
Forum för levande historia och som utvecklar kunskap och strategier i arbetet mot rasism. 
Diskriminering och utsatthet har påtalats från bland annat den judiska och den samiska 
minoriteten. Länsstyrelsen har gjort studiebesök och fört dialog med dessa minoriteter om behovet 
av stöd.  

Länsstyrelsen och Göteborgs Stad har genomfört demokratistärkande insatser tillsammans och 
följt upp arbetet med demokratideklarationerna. Ett av de åtaganden som finns med i 
Länsstyrelsens demokratideklaration är ”Samling för demokrati – Minnesdag för Förintelsens 
offer”, en manifestation som Länsstyrelsen samordnar tillsammans med Judiska församlingen, 
Göteborgs råd för den nationella minoriteteten romer, Göteborgs Stad och Göteborgs universitet. 

En framgångsfaktor för Länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter är den 
samverkansstruktur som Länsstyrelsen har med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 
inom områdena mänskliga rättigheter, nationella minoriteter och barnrätt. Ett exempel är det 
gemensamma nätverket ”Västsverige mot rasism” som syftar till är att bidra till ett systematiskt 
arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet genom att motverka rasism och 
diskriminering i Västra Götaland. Arbetet utgår från en gemensam verksamhetsplan och är en 
unik form med samtliga nivåer - stat, region och kommun. Utöver att arrangera gemensamma 
forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i länet är nätverket en plattform för internt lärande 
mellan de deltagande organisationerna. Samverkansformen har visat sig särskilt viktig i år för 
utbyte av lägesbilder och information om behov i länet utifrån avstämningar med kommuner och 
civilsamhällets organisationer. Årets regionala samråd och dialoger med rättighetsbärare har varit 
framgångsrika då vi där fått kännedom om pandemins konsekvenser vilket blivit viktiga underlag 
för Länsstyrelsens kommande insatser inom kommunikation och andra former av stöd. Ett 
utvecklingsområde för de kommande år är att utifrån de nationella lägesbilderna för mänskliga 
rättigheter ta fram regional statistik och på ett tydligare sätt kartlägga situationen i länet.  
 
Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla tillämpningen av barnets rättigheter samt 
stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner, 
regleringsbrevsuppdrag 3B13. Länsstyrelsen har anordnat en digital barnrättsdag med fokus på 
rättstillämpning där bland andra utredaren för barnkonventionsutredningen deltog, tillsammans 
med Västra Götalandsregionen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Uppsala universitet. 
Barnrättsdagen kunde nå flera av de målgrupper som uppdraget omfattar, såsom kommunjurister, 
ledningsfunktioner och strateger inom mänskliga rättigheter, och lade en viktig grund för 
fördjupad samverkan på barnrättsområdet.    
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Länsstyrelsen har systematiserat arbetet inom barnrättsuppdraget genom bland annat en 
arbetsgrupp med Västra Götalandsregionen med syfte att samverka och utbyta erfarenheter i 
barnrättsarbetet kommande år. 

Jämställdhet och regleringsbrevsuppdrag 1A13 - jämställdhetsintegrering 
Länsstyrelsens mål och uppdrag inom jämställdhetsområdet är att bidra till att de 
jämställdhetspolitiska målen uppnås. Länsstyrelsen har vidare uppdrag om länsstrategier för 
jämställdhetsintegrering (S2016/07873/JÄM). Arbetet med genomförandet av länsstrategin 
”Jämställt Västra Götaland” ska stärka det regionala och lokala arbetet för jämställdhet och 
förbättra förutsättningarna för samverkan mellan relevanta aktörer. Vi redovisar i och med 
nedanstående rapportering också regleringsbrevsuppdrag 1A13, om att återrapportera arbetet med 
jämställdhetsintegrering. 

Jämställdhet ska genomgående genomsyra Länsstyrelsens verksamheter genom våra strategiska 
mål, särskilt genom målet om ett jämställt och jämlikt Västra Götaland. Våra verksamheter ska 
också bidra till målen i Agenda 2030, där jämställdhet är en av de bärande principerna för 
samtliga mål.  

Länsstyrelsens externa arbete innebär samverkan på nationell, regional och lokal nivå och stöd till 
regionala aktörer i form av kunskapshöjande insatser, nätverk, metodstöd samt framtagande av 
material och statistik.  

Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 
Länsstrategin innehåller ett flertal mål och prioriteringar. Nedan följer en sammanfattning av 
Länsstyrelsens insatser för att bidra till målen. 

I utvärderingen av den tidigare strategiperioden framgick att det fanns en stor efterfrågan på ett 
länsanpassat material som aktörer kan använda i utbildningar och utvecklingsarbete riktat mot 
politiker, chefer och medarbetare. Länsstyrelsens metodstöd för ett jämställt Västra Götaland 
kopplar ihop de strategiska utmaningarna, målen och prioriteringarna i länsstrategin med förslag 
på metoder och aktiviteter. Det är ett strategiskt arbete som svarar mot ett identifierat behov. 
Stödet innehåller:  

• konkreta exempel på arbetssätt och metoder som kan ge inspiration för utveckling av 
jämställdhetsarbetet,   

• kartor och diagram som visar fördelningen mellan kvinnor och män inom olika områden i 
länet, 

• grundläggande information om jämställdhet och jämställdhetsintegrering, samt  
• fördjupade regionala lägesbilder med utgångspunkt i Sveriges jämställdhetspolitiska mål. 
 

Genom metodstödet har aktörer i länet nu tillgång till ett kvalitetssäkrat och likvärdigt material. 
Det har fått ett mycket gott mottagande och kommer även att kunna komma till nytta i vårt eget 
arbete med våra strategiska mål (se vidare under avsnittet Om Länsstyrelsen).   

Stöd och samverkan  
Det länsövergripande jämställdhetsnätverket har prioriterat kunskapshöjande insatser kopplat till 
barns villkor, jämställd folkbildning, jämställda livsinkomster och social problematik och 
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utsatthet med anledning av covid-19. Utvärderingen av årets nätverksträffar visar att en majoritet 
anser att nätverksträffarna bidrar till kunskap som kommer att vara användbar i yrkesutövningen.  

I krisledningsarbetet under pandemin framkom tidigt att det fanns risk för sociala konsekvenser. 
Länsstyrelsen bjöd därför under våren och hösten in kommunerna till dialogforum om covid-19. 
Syftet vara att få mer fördjupade lägesbilder utifrån bland annat påverkan på kvinnor och män, att 
skapa nya samverkansformer och att dela goda arbetssätt. Uppslutningen var god och deltagarna 
representerade olika förvaltningar såsom säkerhetssamordnare, folkhälsosamordnare, IFO-chef 
med flera. Resultatet blev en tydligare helhetsbild av situationen i länets kommuner. Ytterligare 
ett resultat var en förbättrad intern samverkan mellan verksamheterna på Länsstyrelsen, men även 
för kommunerna som har fördjupat samarbetet över sektorsgränserna. En effekt är att jämställdhet 
har integrerats i krisledningsarbetet. Ett antal kommuner rapporterar redan nu en ökning av mäns 
våld mot kvinnor, men påverkan utifrån pandemin kommer att behöva följas lång tid framöver.    

En strategisk insats som bestod av en forskarföreläsning med efterföljande samtal, har genomförts 
med anledning av utmaningar kopplade till tvärsektoriell styrning och att arbeta i tvärsektoriella 
perspektiv. Insatsen har efterfrågats av flera aktörer som ofta arbetar med flera olika uppdrag 
samtidigt. Utvärderingen visar att samtliga deltagare tyckte att insatsen bidrog med ny kunskap, 
som också är användbar för yrkesutövningen. De önskade även ytterligare fördjupning på temat 
under 2021.  

Övriga insatser har fokuserat på framför allt mäns delaktighet, maskulinitet och pappors 
föräldraskap i form av panelsamtal, filmvisning, konferenser och en utställning om pappor i 
Sverige och i Zambia. Mäns delaktighet är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Det är 
utmaningar som lyfts såväl i länsstrategin som de jämställdhetspolitiska målen (särskilt målet om 
en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet), men även i den nationella strategin 
för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen har därför valt att, utöver 
internationella kvinnodagen även lyfta den internationella mansdagen. Resultat av arbetet är 
framför allt en ökad kunskap om strategier och arbetssätt för att inkludera män i 
jämställdhetsarbetet och om föräldraskapsstöd riktade till pappor, men även en utökad intern 
samverkan mellan sakområden.  

Länsstyrelsens Facebooksida Jämställt Västra Götaland är en kanal för omvärldsbevakning och 
informationsspridning. Den når nu cirka 900 personer, och målgruppen är yrkesverksamma inom 
områdena jämställdhet, social hållbarhet och mänskliga rättigheter i Västra Götaland.  

Integration och regleringsbrevsuppdrag 3B17, anvisningsmodell 
Länsstyrelsens arbete med integration har framför allt handlat om att initiera och leda samverkan 
mellan olika aktörer, att bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning samt att följa upp och 
analysera läget. Vi har också fördelat statsbidrag till verksamheter för asylsökande och nyanlända 
samt förvaltat och utvecklat informationsportalen informationsverige.se som riktar sig direkt till 
asylsökande och nyanlända. Vi har därutöver arbetat med att utveckla delar av det 
utbildningsmaterial som används inom kommunernas samhällsorientering samt att ta fram ett 
metodstöd kopplat till materialet.  

I år har arbetet också handlat mycket om att hantera effekter av covid-19. I det arbetet har vi haft 
återkommande digitala avstämningar med kommuner och civilsamhällets organisationer i länet 
bland annat för att anpassa befintliga instanser men också för erfarenhets- och kunskapsutbyte. 
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Länets kommuner har klarar mottagandet via anvisning av nyanlända och ensamkommande barn. 
Inom ramen för nationell samverkan har Länsstyrelsen bidragit till utvecklingen av 
Migrationsverkets anvisningsmodell för mottagande av nyanlända som anvisas enligt 
bosättningslagen. Länsstyrelsen har också berett länets kommuner möjlighet att omfördela 
andelstal för anvisning av ensamkommande barn mellan sig men intresset för omfördelningar är 
litet och ingen kommun har omfördelat sina andelstal. (Regleringsbrevsuppdrag 3B17 – 
Anvisningsmodell för ensamkommande barn samt anvisning av nyanlända) Vi har även yttrat oss 
över kommuners beslut om begränsningar av asylsökandes eget boende. Regelverket infördes och 
förändrades under året med kort varsel, vilket försvårat uppdragets genomförande och ställt krav 
på flexibilitet. Länsstyrelsens yttranden och dialoger med kommuner har bidragit till att arbetet 
genomförts enligt lagstiftarens intentioner och det har haft en direkt påverkan på 
områdesbegränsningarna i länet.  

För att främja samverkan om etableringsinsatser mellan berörda kommuner, myndigheter, företag 
och organisationer arbetar vi utifrån en samverkansstruktur som är uppdelad på regional, 
delregional och lokal nivå. Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt och delregionalt, förutom 
inom Göteborgsregionen där arbetet samordnas av kommunalförbundet. Länsstyrelsen driver även 
ett regionalt nätverk inom samhällsorientering samt nätverk med civilsamhällets organisationer. 
Inom samverkansstrukturen anordnar vi tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket, och Västra Götalandsregionen temadagar, konferenser och workshops samt 
skriver kvartalsvisa lägesrapporter om migration och integration, vilka sprids till länets kommuner 
och andra aktörer. Vi följer också löpande effekterna av den statlig närvaron i länet framför allt 
utifrån förändringar i Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets verksamheter. 

Särskilda satsningar för att bidra till beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända är bland annat 
att vi: 

• spridit den projektkatalog vi tog fram hösten 2019 som samlar erfarenheter från projekt som 
beviljats statsbidrag.  

• tillsammans med ESF:rådet i Väst (Europeiska socialfonden), Arbetsförmedlingen och Västra 
Götalandsregionen gjort en kartläggning av situationen för personer med kort utbildning och 
långsam språkprogression. 

• tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet arbetar med en 
kvantitativ och två kvalitativa uppföljningar av nyanländas bosättning i länet. 

  
Dessa fördjupade insatser är en del i vår strävan att följa upp och analysera situationen i länet för 
att därefter koppla vårt stöd, våra insatser och statsbidrag till identifierade behov.  

 

Resultatbedömning 
Mänskliga rättigheter 
Länsstyrelsens bedömning är att regleringsbrevsuppdrag 1A14 genomförts med ett gott resultat. 
Vi har upparbetat en god grund för samverkan och genomför ofta insatser i samverkan med andra 
regionala aktörer, framförallt Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt 
civilsamhällesorganisationer. Denna samverkan ger kommunerna en samlad bild av vilka 
processer som pågår och skapar en kommunikationslinje genom den statliga, regionala samt 
lokala nivån bland annat genom långsiktig samverkan. Samarbetet är förankrat genom 
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uppdragshandlingar, långsiktiga färdplaner och gemensamma aktivitetsplaner vilket skapar en 
hållbarhet i arbetet och en transparens gentemot invånarna i länet. 

Jämställdhet 
Vår sammantagna bedömning är att Länsstyrelsens jämställdhetsarbete har genomförts med ett 
gott resultat. Det finns väl uppbyggda strukturer för nätverk och samverkan och en kontinuitet i 
arbetet. Ett exempel är den fleråriga samverkan med Västra Götalandsregionen och Göteborgs 
Stad. Den strategiska utvecklingen av metoder och samverkansformer svarar mot länets behov. 
Utformningen av Länsstyrelsernas stöd har dock påverkats av pandemin. Ett flertal insatser har 
ställts om till digital form medan ett fåtal har ställts in eller skjutits på framtiden. Introduktionen 
och spridningen av det digitala metodstödet har kunnat genomföras enligt plan. 
  
En positiv effekt av den digitala omställningen är vi har kunnat nå flera aktörer som tidigare inte 
har kunnat avsätta restid för att närvara. Sammantaget har Länsstyrelsens förmåga att anpassa 
arbetssätt efter pandemin varit god.  

Integration  
Länsstyrelsens bedömning är att länets beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända är relativt 
god. Kommunerna klarar mottagandet via anvisning och uppger sammantaget ingen 
systempåverkan på sin verksamhet. Bland annat med anledning av covid-19 ser vi dock 
utmaningar på arbetsmarknaden, särskilt för nyanlända med kort utbildning. Andra utmaningar är 
bostadsbristen och situationen för de ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen. 
Att kommuner och andra aktörer minskar sina satsningar på nyanlända i takt med ett minskat 
mottagande riskerar att leda till tappad kompetens. 

Framgångsfaktorer i kommuner och andra aktörers arbete är att organisera sin verksamhet på ett 
sätt som ger en beredskap för att växla ner i takt med att antalet nyanlända nu minskar, samtidigt 
som kapacitet behålls för att växla upp exempelvis om det kommer många vidarebosatta 
samtidigt. Särskilt för mindre kommuner är det i nuläget fördelaktigt att samverka 
mellankommunalt. Av vikt är också att frågor hanteras på rätt nivå och av rätt aktör, exempelvis 
att bostadsförsörjningsfrågor hanteras av de som har mandat att fatta beslut inom 
bostadsförsörjning. 

Vår samlade bedömning är att vårt eget arbete inom integrationsområdet genomförts med ett gott 
resultat och har bidragit både kvantitativt och kvalitativt till mottagandet av nyanlända i länet. 
Våra satsningar på digitala forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte har varit särskilt viktiga 
under pandemin. Vår bedömning är att våra satsningar på fördjupade uppföljningar och analyser 
bidrar till ökad kunskap och förbättrat arbetssätt både på Länsstyrelsen och bland våra 
samverkansparter. Att så är fallet bekräftas i dialogen med våra samverkansparter samt deltagande 
på aktiviteter vi anordnar. Exempelvis har våra digitala temadagar om Afghanistan och Afrikas 
Horn haft 1 882 respektive 1 779 visningar på Youtube.  
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Året i siffror 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

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

• 2 kap. 4§ förordning om 
årsredovisning och 
budgetunderlag 

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

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

 

Tabell A – Verksamhetskostnader 2018–2020 
Belopp angivna i tkr. 

VÄS- 
KOD 

Sakområden och myndighetsövergripande 
verksamhet 

2020 2019 2018 

20–21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 26 518 27 248 24 379 

201 Allmänna val 1 506 9 126 21 712 

25 Trafikföreskrifter 2 189 2 129 1 576 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 43 669 43 017 36 783 

30 Regional tillväxt 1 908 601 556 

34 Infrastrukturplanering 3 096 2 990 3 149 

40 Hållbar samhällsplanering och boende  39 286 37 130 36 418 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 12 073 7 892 8 833 

42 Energi och klimat 10 235 13 523 14 496 

43 Kulturmiljö 16 851 18 633 17 124 

45 Krishantering och skydd mot olyckor 78 428 55 268 27 129 

50 Övergripande och gemensam för naturvård och miljöskydd 37 435 39 646 37 578 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade 
områden 95 997 83 085 93 855 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 9 453 8 350 9 218 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 45 898 42 401 40 392 

54 Mineralfyndigheter 5 10 16 

55 Miljöfarlig verksamhet 26 241 24 291 22 418 

56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 4 343 2 832 1 471 
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VÄS- 
KOD 

Sakområden och myndighetsövergripande 
verksamhet 

2020 2019 2018 

57 Förorenade områden, efterbehandling 12 765 9 246 13 500 

58 Restaurering 3 240 3 145 3 751 

60 Lantbruk och landsbygd 73 530 75 109 75 654 

61 Rennäring och fjällförvaltning (enbart Dalarnas, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län) 0 0 0 

62 Fiske 12 133 9 933 10 111 

70 Folkhälsa 8 204 9 408 9 458 

80 Jämställdhet  10 629 8 490 8 140 

81 Nationella minoriteter 175 237 507 

82 Mänskliga rättigheter 3 869 4 259 4 193 

85 Integration 18 800 15 566 19 510 

  SUMMA PRODUKTION 598 476 553 567 541 928 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 35 047 34 109 28 503 

11 Administration och intern service 143 559 137 520 132 671 

  SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL 
RESURSSAMVERKAN 777 082 725 196 703 102 

99 Resurssamverkan 2) 294 374 266 636 244 099 

  TOTALSUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER ENL 
RESULTATRÄKNINGEN 3) 1 071 456 991 832 947 201 

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och därmed 
jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21) fr o m 2018.  
2) Den del av kostnader för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. Länsstyrelsens 
egen andel redovisas under relevant verksamhetskod, oftast adm. och intern service (11). 
3) Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2018–2020 Tkr 

• Allmänna val (201) - Vi har inte genomfört något val i år vilket innebär minskade 
verksamhetskostnader i förhållande till förra året då vi genomförde val till Europaparlamentet.  

• Regional tillväxt (30) - Ökningen beror på att vi har fick ett nytt uppdrag i samband med 
pandemin som innebär att vi handlägger omsättningsstöd. 

• Stöd till boende och energiåtgärder (41) - På grund av nya stödinsatser utifrån pandemin till 
hyresvärdar (LOK) har kostnaderna ökat jämfört med föregående år.  

• Energi och klimat (42) - Från år 2019 till år 2020 har verksamheten inom energi och klimat 
minskat med drygt 3 miljoner kronor. Drygt hälften av det härrör från att arbete med 
klimatanpassning har behövts prioriteras ned till förmån för krisarbete kopplat till pandemin. 
Den återstående delen förklaras av att vi drivit färre externfinansierade energi- och 
klimatprojekt.  

• Krishantering och skydd mot olyckor (45) - Ökningen beror på att krisstabens arbete under 
pandemin.  

• Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden (51) - År 2019 
minskade anslagen för arbete med naturvård, men återförde igen under 2020, varför också 
kostnaderna ökat. 
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• Resurssamverkan (99) (IT) - Verksamhetskostnaden har ökat huvudsakligen på grund av en 
större volym hårdvaruinköp relaterade till planerade livscykelutbyten av användarhårdvara 
(PC och skärmar) samt nyinköp till nya användare. Kontinuitetsplanering till följd av 
pandemin har medfört ökade konsult och tredjeparts kostnader. Personalkostnaderna för 
helåret har ökat till följd planerade rekryteringar, framförallt relaterade till de nya förmågor 
inom PKR, Programmet för kontinuitet samt nya totalförsvarstjänster som tagits i drift. 
Rekryteringar även genomförts som ett led i planerade konsultväxlingar. 
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Tabell B - Verksamhetskostnader 2020 

VÄS- 
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnad  
exkl. OH 

(tkr) 

Kostnad  
exkl. OH 

(%) 

OH-
kostnad 

(tkr) 

OH-
kostnad 

(%) 

Kostnad 
inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 

(%) 
20–21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 26 518 3,41% 7 267 5,18% 33 785 4,57% 

201 Allmänna val 1 506 0,19% 78 0,06% 1 584 0,21% 

25 Trafikföreskrifter  2 189 0,28% 651 0,46% 2 839 0,38% 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 43 669 5,62% 12 143 8,65% 55 811 7,55% 

30 Regional tillväxt 1 908 0,25% 553 0,39% 2 461 0,33% 

34 Infrastrukturplanering 3 096 0,40% 941 0,67% 4 037 0,55% 

40 Hållbar samhällsplanering och 
boende 39 286 5,06% 11 579 8,25% 50 866 6,89% 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 12 073 1,55% 3 786 2,70% 15 858 2,15% 

42 Energi och klimat 10 235 1,32% 2 784 1,98% 13 018 1,76% 

43 Kulturmiljö 16 851 2,17% 4 117 2,93% 20 968 2,84% 

45 Krishantering och skydd mot olyckor 78 428 10,09% 12 376 8,82% 90 804 12,29% 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 37 435 4,82% 9 106 6,49% 46 541 6,30% 

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

95 997 12,35% 13 170 9,39% 109 168 14,78% 

52 Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 9 453 1,22% 2 967 2,11% 12 421 1,68% 

53 Vattenverksamhet och 
vattenförvaltning 45 898 5,91% 13 539 9,65% 59 437 8,05% 

54 Mineralfyndigheter 5 0,00% 1 0,00% 6 0,00% 

55 Miljöfarlig verksamhet 26 241 3,38% 7 911 5,64% 34 152 4,62% 

56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 4 343 0,56% 1 314 0,94% 5 657 0,77% 

57 Förorenade områden, 
efterbehandling 12 765 1,64% 2 085 1,49% 14 850 2,01% 

58 Restaurering 3 240 0,42% 466 0,33% 3 706 0,50% 

60 Lantbruk och landsbygd 73 530 9,46% 20 737 14,78% 94 267 12,76% 

61 
Rennäring och fjällförvaltning (enbart 
Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län) 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

62 Fiske 12 133 1,56% 3 015 2,15% 15 148 2,05% 

70 Folkhälsa 8 204 1,06% 2 052 1,46% 10 256 1,39% 

80 Jämställdhet 10 629 1,37% 2 050 1,46% 12 679 1,72% 

81 Nationella minoriteter 175 0,02% 54 0,04% 229 0,03% 

82 Mänskliga rättigheter 3 869 0,50% 990 0,71% 4 859 0,66% 

85 Integration 18 800 2,42% 4 564 3,25% 23 364 3,16% 

  SUMMA PRODUKTION 598 476 77,02% 140 296 100,00% 738 771 100,00% 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 35 047 4,51%         

11 Administration och intern service 143 559 18,47%         

  
SUMMA 
VERKSAMHETSKOSTNADER 
EXKL RESURSSAMVERKAN 

777 082 100,00%     738 771 100,00% 

99 Resurssamverkan2) 294 374   38 311   332 685   
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VÄS- 
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnad  
exkl. OH 

(tkr) 

Kostnad  
exkl. OH 

(%) 

OH-
kostnad 

(tkr) 

OH-
kostnad 

(%) 

Kostnad 
inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 

(%) 

  Totalsumma verksamhetens 
kostnader enl resultaträkningen3) 1 071 456       1 071 456   

  Myndighetsövergripande, adm och 
intern service uppdelat på: 4)             

  Nivå 1 (113–115) 99 335 22,77%         

  Nivå 2 (110–112, (116-119) 44 224 10,14%         

  Nivå 3 (100–109) 35 047 8,03%         

  Personalkostnad produktion (kkl 4, 
verksamhetskod 2-8) 436 196           

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och därmed 
jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21). 
2) Den del av kostnader för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. Länsstyrelsens 
egen andel redovisas under relevant verksamhetskod, oftast adm. och intern service (11). 
3) Totalsumma verksamhetskostnader skall överensstämma med verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen. 
4) Summan på nivå 1–3 ska överensstämma med summan av Myndighetsövergripande verksamhet och Administration och 
intern service. Den procentuella fördelningen skall visa resp. nivås andel av personalkostnaderna vht 2–8 (kkl 4). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
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Tabell C – Årsarbetskrafter (ÅA) 2018–2020 

VÄS- 
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

2020 
ÅA totalt 

2020 
varav ÅA 

kvinnor 

2020 
varav ÅA 

män 

2019 
ÅA totalt 

2018 
ÅA totalt 

20–21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 31,3 22,2 9,2 30,1 28,7 

2011) Allmänna val 0,3 0,2 0,1 5,7 10,7 

25 Trafikföreskrifter 3,0 1,9 1,1 3,0 2,3 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 51,8 44,3 7,5 49,0 47,2 

30 Regional tillväxt 2,4 2,2 0,2 0,7 0,6 

34 Infrastrukturplanering 4,0 2,9 1,1 4,0 4,1 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 46,2 29,6 16,6 43,1 44,4 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 17,9 11,3 6,5 10,6 12,6 

42 Energi och klimat 11,7 6,8 4,9 13,6 13,9 

43 Kulturmiljö 17,4 9,8 7,6 16,7 16,8 

45 Krishantering och skydd mot olyckor 44,0 22,7 21,3 22,7 19,9 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 35,9 28,2 7,7 38,1 34,9 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning 
och skötsel av skyddade områden 60,5 29,2 31,3 52,9 59,4 

52 Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 12,8 8,4 4,4 11,5 13,2 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 55,0 33,6 21,3 51,0 49,4 

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

55 Miljöfarlig verksamhet 30,6 22,5 8,1 28,1 26,4 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 5,3 3,2 2,1 3,6 2,1 

57 Förorenade områden, efterbehandling 7,7 5,3 2,5 8,5 7,9 

58 Restaurering 2,1 0,2 1,8 2,3 2,4 

60 Lantbruk och landsbygd 91,3 66,5 24,8 94,8 94,0 

61 
Rennäring och fjällförvaltning. (enbart 
Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

62 Fiske 13,1 3,9 9,2 11,6 11,5 

70 Folkhälsa 8,2 4,5 3,7 8,0 8,6 

80 Jämställdhet 7,8 6,7 1,1 8,1 5,4 

81 Nationella minoriteter 0,2 0,2 0,0 0,4 0,7 

82 Mänskliga rättigheter 4,1 3,2 0,9 4,3 4,7 

85 Integration  19,7 13,6 6,1 17,6 18,3 

  SUMMA PRODUKTION 584,4 383,1 201,3 540,1 540,2 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 29,8 17,0 12,8 28,9 24,2 

11 Administration och intern service 61,4 45,8 15,6 59,7 60,1 

  SUMMA ÅRSARBETSKRAFTER 
EXKL RESURSSAMVERKAN 675,6 445,9 229,7 628,7 624,5 

99 Resurssamverkan  157,0 45,7 111,2 135,3 130,4 

  TOTALT ANTAL 
ÅRSARBETSKRAFTER 832,6 491,7 340,9 764,0 754,9 

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) fr o m år 2018. 
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Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2018–2020 

• Allmänna val (201) - Vi har inte genomfört något val i år vilket innebär en minskning i antalet 
årsarbetskrafter i förhållande till förra året då vi genomförde val till Europaparlamentet.  

• Stöd till boende och energiåtgärder (41) - På grund av nya stödinsatser till hyresvärdar (LOK) 
på grund av pandemin har antalet medarbetare ökat med cirka 10 årsarbetare jämfört med 
föregående år.  

• Krishantering och skydd mot olyckor (45) - Ökningen beror på omfattande krisstabsarbete på 
grund av pandemin. 

• Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden (51) - År 2019 
minskade anslagen för arbete med naturvård, men återfördes igen under 2020. 

• Resurssamverkan (99) - Under 2020 har Länsstyrelsens IT-verksamhet genomfört planerade 
rekryteringar, framförallt relaterade till de nya förmågor inom PKR, Programmet för 
kontinuitet samt nya totalförsvarstjänster som tagits i drift. Rekryteringar har även genomförts 
som ett led i planerade konsultväxlingar. 
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Tabell D – Årsarbetskrafter per finansieringsform 

    2020 2020 2019 2019 2018 2018 
VÄS-
KOD 

Sakområden och 
myndighets - 
övergripande 

verksamhet 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

20–21 
(exkl. 
201)2) 

Övrig förvaltning 27,5 3,8 26,2 3,9 25,4 3,3 

2012) Allmänna val 0,3 0,0 4,4 1,3 4,0 6,7 

25 Trafikföreskrifter 3,0 0,0 2,9 0,1 2,2 0,2 

28 
Livsmedelskontroll, 
djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 

51,7 0,0 47,2 1,8 45,5 1,7 

30 Regional tillväxt 0,5 1,8 0,7 0,0 0,6 0,0 

34 Infrastrukturplanering 2,4 1,6 1,7 2,3 1,8 2,3 

40 
Hållbar 
samhällsplanering och 
boende 

43,1 3,1 40,5 2,6 41,8 2,5 

41 Stöd till boende och 
energiåtgärder 0,1 17,8 0,3 10,2 1,0 11,5 

42 Energi och klimat 1,0 10,7 0,8 12,9 0,8 13,1 

43 Kulturmiljö 13,2 4,1 13,3 3,5 13,0 3,8 

45 Krishantering och skydd 
mot olyckor 30,4 13,6 12,4 10,2 14,8 5,1 

50 

Övergripande och 
gemensamt för 
naturvård och 
miljöskydd 

23,1 12,9 24,1 14,0 23,3 11,7 

51 

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

12,0 48,5 13,1 39,8 20,2 39,2 

52 Prövning och tillsyn för 
skydd av naturen 12,6 0,2 11,4 0,1 13,1 0,1 

53 Vattenverksamhet och 
vattenförvaltning 22,2 32,8 20,9 30,1 21,7 27,7 

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

55 Miljöfarlig verksamhet 27,2 3,5 25,3 2,8 24,9 1,5 

56 Övrigt miljö- och 
hälsoskydd 3,9 1,4 3,1 0,5 2,1 0,0 

57 Förorenade områden, 
efterbehandling 1,2 6,5 1,4 7,1 1,4 6,5 

58 Restaurering 0,5 1,5 0,9 1,4 1,7 0,7 

60 Lantbruk och landsbygd 72,5 18,8 78,3 16,5 78,3 15,7 

61 Rennäring och 
fjällförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

62 Fiske 7,6 5,5 7,5 4,1 8,1 3,4 

70 Folkhälsa 2,4 5,8 2,1 5,9 2,8 5,8 

80 Jämställdhet 1,4 6,4 2,5 5,6 1,7 3,7 

81 Nationella minoriteter 0,2 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 

82 Mänskliga rättigheter 1,7 2,4 1,9 2,4 2,8 1,8 

85 Integration  12,3 7,4 15,4 2,2 15,8 2,5 
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    2020 2020 2019 2019 2018 2018 
VÄS-
KOD 

Sakområden och 
myndighets - 
övergripande 

verksamhet 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

  SUMMA PRODUKTION 374,1 210,3 358,7 181,4 369,7 170,5 

10 Myndighetsövergripande 
verksamhet 29,0 0,8 27,5 1,5 22,9 1,3 

11 Administration och 
intern service 61,4 0,0 59,7 0,0 60,0 0,1 

  

SUMMA 
ÅRSARBETSKRAFTER 
EXKL 
RESURSSAMVERKAN 

464,5 211,1 445,8 182,9 452,6 171,9 

99 Resurssamverkan 0,0 157,0 0,0 135,3 0,0 130,4 

  TOTALT ANTAL 
ÅRSARBETSKRAFTER 464,5 368,0 445,8 318,2 452,6 302,3 

1) Med övrig finansiering avses sådan finansieringskälla som inte är förvaltningsanslag såsom sakanslag, bidrag och 
avgiftsfinansiering. 
2) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och därmed 
jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21) fr o m år 2018. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell D – Årsarbetskrafter per finansieringsform 
Trenden över tid är att mer verksamhet, och därmed årsarbetskrafterna, finansieras på annat sätt 
än av Länsstyrelsernas förvaltningsanslag. Över en treårsperiod minskar andelen årsarbetskrafter 
finansierade via förvaltningsanslag med 4 procentenheter.  
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Tabell E – Representation 

Kostnader för representation 2020 
totalt (tkr) 

2020 
per ÅA (kr) 

2019 
totalt (tkr) 

2019 
per ÅA (kr) 

2018 
totalt (tkr) 

2018 
per ÅA (kr) 

Intern representation   66 79 361 473 711 942 
Extern representation  207 248 831 1 088 830 1 099 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
 

Kommentar till Tabell E – Representation  
Både den interna och externa representationen har minskat jämfört med tidigare år. Anledningen 
till minskningen är att vi under stora delen av året jobbat på distans och det har funnits 
begränsningar i sammankomster på grund av Covid-19.  

Tabell F – Lokaler 
Lokalkostnader1) 2020 2019 2018 
Residens       

Lokalkostnader (tkr)2) 2 267 2 233 2 182 

Lokalyta (m2) 1 324 1281 1281 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 712 1 743 1 703 

Lokaler 3)     

Lokalkostnader (tkr) 43 614 42 711 42 121 

Lokalyta (m2) 27 423 27 774 27 774 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 590 1 538 1 517 

Lokalkostnader per årsarbetskraft (tkr) 52 56 56 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 33 36 36 

Kontorslokaler 4)     

Kontorslokalyta (m2)  24 777 25 128 25 128 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 30 33 33 

SUMMA LOKALKOSTNADER 45 880 44 944 44 302 
1) Urvalen för lokalkostnaderna som redovisas i denna tabell är inte desamma som de urval som görs för de lokalkostnader som 
redovisas i resultaträkningen. Dessa tabeller har inte samma definition. 
2) Residensets lokalkostnader redovisas under VÄS 103 Servicestöd till ledningen. 
3) Med lokaler avses samtliga utrymmen förutom residenset såsom kontorslokaler, förråd, källare och garage. Med 
lokalkostnader avses hyra, lokalvård, larm och bevakningskostnader, avskrivningskostnader m.m. Dessa kostnader redovisas 
under VÄS 113 Lokaler.  
4) Med kontorslokaler avses ytor ovan mark såsom kontorsrum, biytor som korridorer, toaletter, trapphus, närarkiv, närförråd etc. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

Kommentar till Tabell F – Lokaler  
Ökningen av lokalkostnader avser främst årlig indexuppräkning och andra hyreshöjningar. 
Ökningen av lokalyta för residenset beror på att förrådsytor tillkommit efter omklassning i 
kontrakten. Minskningen av lokalyta för lokaler inklusive kontorslokaler jämfört med tidigare år 
förklaras av en tidigare felregistrering av yta hos Ekonomistyrningsverket (ESV), detta är nu 
korrigerat. Minskningen av lokalkostnader samt lokalyta per årsarbetskraft förklaras av ett ökat 
antal medarbetare jämfört med 2019 samt av ovan nämnda felregistrering.   
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Tabell G – Redovisning av ärenden 2020 
(samtliga ärenden oavsett databas) 

 
Sakområde och del av 
sakområde 

 
Ingående 

balans 

 
Antal 

inkomna 
ärenden 

(exkl. 
upprättade 
ärenden) 

 
Antal 

upprättade 
ärenden  

 
Antal 

beslutade 
ärenden 

 
Utgående 

balans 
(F=B+C+D

-E) 

 
Antal ej 

beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 

Myndighetsövergripande, 
administration och Intern service (10-
11) 

446 329 925 1 487 213 25 

Övrig förvaltning (20–21), exkl. 201 1 602 13 276 2 620 16 263 1 235 275 
Allmänna val (201) 16 263 1 273 7 0 
Trafikföreskrifter (25) 204 586 222 905 107 2 
Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor (28) 

766 5 402 2 434 7 993 609 0 

Regional tillväxt (30) 0 1 403 1 752 652 0 

Infrastrukturplanering (34) 8 103 4 99 16 2 
Hållbar samhällsplanering och 
boende (40) 

572 4 840 28 4 905 535 0 

Stöd till boende och energiåtgärder 
(41) 3 988 10 916 8 12 377 2 535 8 

Energi och klimat (42) 22 235 44 274 27 6 

Kulturmiljö (43) 462 2 253 68 2 249 534 29 
Krishantering och skydd mot olyckor 
(45) 

244 286 644 947 227 11 

Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd (50)  

440 1 110 89 1 060 579 20 

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

288 272 328 605 283 86 

Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen (52) 

244 2 301 164 2 382 327 2 

Vattenverksamhet och 
vattenförvaltning (53) 

414 1 197 193 1 360 444 29 

Mineralfyndigheter (54) 1 4 0 5 0 0 

Miljöfarlig verksamhet (55) 683 1 638 270 2 020 571 27 
Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 138 946 18 917 185 10 
Förorenade områden, 
efterbehandling (57) 

166 147 25 143 195 37 

Restaurering (58) 6 26 3 6 29 2 
Lantbruk och landsbygd (60)1) 17 767 41 298 158 46 320 12 903 6 448 
Rennäring och fjällförvaltning (61)       
Fiske (62) 146 707 94 843 104 3 
Folkhälsa (70) 44 14 38 45 51 12 

Jämställdhet (80) 19 37 10 37 29 13 
Nationella minoriteter (81) 1 1 1 1 2 1 
Mänskliga rättigheter (82) 19 28 9 19 37 8 
Integration (85) 95 106 42 149 94 10 
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Sakområde och del av 
sakområde 

 
Ingående 

balans 

 
Antal 

inkomna 
ärenden 

(exkl. 
upprättade 
ärenden) 

 
Antal 

upprättade 
ärenden  

 
Antal 

beslutade 
ärenden 

 
Utgående 

balans 
(F=B+C+D

-E) 

 
Antal ej 

beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 

TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR 
SAMTLIGA ÄRENDESLAG 28 801 89 724 8 441 104 436 22 530 7 066 

varav Vattenmyndighetens 
ärenden 26 80 15 69 61 8 

varav Miljöprövningsdelegationens 
ärenden2) 50 74 0 82 42 0 

1) Under 2020 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 2020 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och utbetalningar.  

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

2) Utöver de beslut som framgår i tabellen har MPD också meddelat 22 beslut om ekonomiska säkerheter. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina, Jordbruksverket 

 

Kommentar till Tabell G – Redovisning av ärenden 2020 
Länsstyrelsen följer offentlighets- och sekretesslagen vars regler säger att handlingar och ärenden 
ska dateras när de kommer in eller när de upprättas. Under ett verksamhetsår kan Länsstyrelsen av 
olika orsaker behöva datera ärenden tidigare verksamhetsår för att följa de krav som lagen ställer 
på en korrekt diariehantering. Det innebär att innevarande års ingående balans kan skilja sig från 
föregående års utgående balans. Exempel på ärenden som dateras tidigare verksamhetsår är: 

• Ärenden som kom in 2019 registreras i diariet först 2020. En viss förskjutning kring årsskiftet 
måste accepteras med hänsyn till helgdagar och ledigheter kring dessa. 

• Ett ärende som kommit in och klassificerats inom en viss verksamhet visar sig under 
handläggningen höra bättre hemma inom ett annat område, vilket medför att 
verksamhetskoden ändras. Ärendet kan då flyttas i tabellen och en differens uppkommer. 

• Ett ärende som kommit in kan under handläggningen visa sig behöva splittras till två ärenden. 
Datum för när handlingen kommit in är då det ursprungliga datumet som kan vara 
verksamhetsåret innan. 

Nedan kommenteras verksamheter med större förändringar i ärendeflödet. 

• Övrig förvaltning (20–21), exklusive 201 - Ökningen av antal öppna ärenden äldre än två år 
har sin förklaring i att vi bytt ärendehanteringssystem för ärendegruppen deponerade medel. 
Denna ärendekategori styrs av den som deponerat medel och ärendena kan vara öppna i 
många år.  

• Regional tillväxt (30) - Ökningen av inkomna ärenden och utgående balans beror på att vi har 
fått ett nytt uppdrag i samband med pandemin som innebär att vi handlägger omsättningsstöd.  
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• Stöd till boende och energiåtgärder (41) - På grund av nya stödinsatser till hyresvärdar (LOK) 
utifrån pandemin har antalet inkomna och beslutade ärenden ökat kraftigt. 

• Krishantering och skydd mot olyckor (45) - Ökning av antal upprättade och beslutade ärenden 
beror till största del på krisarbetet med anledning av pandemin, dels på att registerkontroller 
avseende säkerhetsskyddsavtal och företag där vi är tillsynsmyndighet numera registreras på 
verksamhetskod 45. 

• Lantbruk och landsbygd (60) - Minskningen av utgående balans samt ärenden äldre än två år 
beror på en större satsning vi gjort för att minska antalet äldre ärenden inom framför allt 
jordbrukarstöden samt att nytt systemstöd möjliggjort vissa beslut som tidigare varit låsta. 
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Tabell H – Överklagade beslut 

Sakområde och del av sakområde Antal 
överklagade 
beslut1) 

Antal 
beslut2) 

Andel 
överklagade 
beslut3) (%) 

Myndighetsövergripande, administration och Intern service (10-11) 2 1 487 0,1% 

Övrig förvaltning (20-21), exkl. 201 57 16 263 0,4%  

Allmänna val (201) 1 273 0,4% 

Trafikföreskrifter (25) 27 905 3,0% 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) 123 7 993 1,5% 

Regional tillväxt (30) 0 752 0,0% 

Infrastrukturplanering (34) 1 99 1,0% 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 431 4 905 8,8% 

Stöd till boende och energiåtgärder (41) 4) 68 10 526 0,6% 

Energi och klimat (42) 0 274 0,0% 

Kulturmiljö (43) 2 2 249 0,1% 

Krishantering och skydd mot olyckor (45) 17 947 1,8% 

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)  135 1 060 12,7% 

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

17 605 2,8% 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 77 2 382 3,2% 

Vattenverksamhet och vattenförvaltning (53) 49 1 360 3,6% 

Mineralfyndigheter (54) 1 5 20,0% 

Miljöfarlig verksamhet (55) 29 2 020 1,4% 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 10 917 1,1% 

Förorenade områden, efterbehandling (57) 0 143 0,0% 

Restaurering (58) 0 6 0,0% 

Lantbruk och landsbygd (60) 55 46 320 0,1% 

Rennäring och fjällförvaltning (61) -  - - 

Fiske (62) 0  843  0% 

Folkhälsa (70) 0 45 0,0% 

Jämställdhet (80) 0 37 0,0% 

Nationella minoriteter (81) 0 1 0,0% 

Mänskliga rättigheter (82) 0 19 0,0% 

Integration (85) 0 149 0,0% 

TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR SAMTLIGA ÄRENDESLAG 1 102 102 585 1,1% 

varav Vattenmyndighetens ärenden 0 69 0,0% 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden5) 18 82 22,0 % 

1) Avser beslut som överklagats till högre instans år 2020, oavsett vilket år som beslutet är fattat. 

2) Avser beslut som fattats av Länsstyrelsen under år 2020. 

3) Avser antalet överklagade beslut under år 2020 dividerat med antalet beslut under år 2020. 
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4) antalet beslut skiljer sig åt från antalet beslut i tabell G beroende på att registreringen och definitionen av beslutsdatum i 
integrationen med Boverkets ärendehanteringssystem fungerar på ett annat sätt än i ärendehanteringssystemet Platina.  

5) Utöver de beslut som framgår i tabellen har MPD också meddelat 22 beslut om ekonomiska säkerheter. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina och Jordbruksverket 

 

Kommentar till Tabell H – Överklagade beslut 
Hållbar samhällsplanering och boende (40) - Under 2020 avgjordes betydligt fler ärenden 
avseende överklagande av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen än under 2019. Vi 
bedömer att det är orsaken till det ökade antalet överklaganden av Länsstyrelsens beslut. 
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Tabell I – Överklagade beslut som ändrats i högre instans 
Sakområde och del av sakområde Antal 

överklagade 
beslut med 

dom i högre 
instans1) 

Varav antal 
ändrade 
beslut i 

högre 
instans2) 

Andel 
ändrade 

beslut3) (%) 

Myndighetsövergripande, administration och Intern service (10-11) 3 0 0,0% 

Övrig förvaltning (20-21), exkl. 201 55 9 16,4% 

Allmänna val (201) -  - - 

Trafikföreskrifter (25) 21 1 4,8% 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) 131 9 6,9% 

Regional tillväxt (30) -  - - 

Infrastrukturplanering (34) - - - 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 351 73 20,8% 

Stöd till boende och energiåtgärder (41) 36 0 0,0% 

Energi och klimat (42) -  - - 

Kulturmiljö (43) 1 0 0,0% 

Krishantering och skydd mot olyckor (45) 11 3 27,3% 

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)  104 16 15,4% 

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

13 1 7,7% 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 76 8 10,5% 

Vattenverksamhet och vattenförvaltning (53) 38 10 26,3% 

Mineralfyndigheter (54) - - - 

Miljöfarlig verksamhet (55) 25 14 56,0% 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 7 1 14,3% 

Förorenade områden, efterbehandling (57) -  - - 

Restaurering (58) -  - - 

Lantbruk och landsbygd (60) 69 4 5,8% 

Rennäring och fjällförvaltning (61) -  - - 

Fiske (62) 11 1 9,1% 

Folkhälsa (70) -  - - 

Jämställdhet (80) -  - - 

Nationella minoriteter (81) - - - 

Mänskliga rättigheter (82) -  - - 

Integration (85) - - - 

TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR SAMTLIGA ÄRENDESLAG 952 150 15,8% 

varav Vattenmyndighetens ärenden 0  0 0 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 21 12 57,1% 
1) Avser antalet beslut som överklagats i högre instans vars domar/beslut inkommit till Länsstyrelsen under 2020. 
2) Avser beslut som ändrats under 2020 på grund av domar/beslut i högre instans. 
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3) Antal ändrade beslut i högre instans under år 2020 dividerat med antal beslut som överklagats till högre instans med 
dom/beslut under år 2020. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina 

Kommentar till Tabell I – Överklagade beslut som ändrats i högre instans 
Hållbar samhällsplanering och boende (40) - Under 2020 avgjordes betydligt fler ärenden 
avseende överklagande av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen än under 2019. Det har 
sannolikt lett till fler avgöranden från domstolarna, det vill säga ett ökat antal överklagande beslut 
med dom i högre instans.  

Under tre enskilda månader (april 2020, november 2020 och december 2020) är andelen ändrade 
beslut i högre instans högre än under resterande nio månader. I april avgjorde Svea hovrätt (Mark- 
och miljööverdomstolen, MÖD) en serie mål med påföljd att andelen ändrade beslut ökade den 
månaden. Vad gäller ändrade beslut i högre instans under november och december 2020 så rör det 
sig i samtliga fall om att domstolarna har gjort en annan bedömning än Länsstyrelsen i frågor om 
bestämmelser som i sig har ett stort tolkningsutrymme (bland annat 2 kap. 6 § och 2 kap. 9 § 
PBL). Det går att inte att se att Länsstyrelsen konsekvent tillämpar bestämmelserna felaktigt. 
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Tabell J – Handläggningstider 
VÄS Ärendeslag med 

gemensamma mål 
Mål 

dagar 
2018–

2020 

Utfall  
(%) 

2020 

Utfall  
(%) 

2019 

Utfall 
(%) 

2018 

Medel- 
antal 

dagar 
2020 

Medel- 
antal 

dagar 
2019 

Medel- 
antal 

dagar 
2018 

202 Anmälan om svenskt 
medborgarskap1) 45 97 99 97 15 12 13 

204 Begravningsfrågor1) 45 98 98 99 9 8 7 

212 Auktorisation av 
bevakningsföretag1, 8) 180 - - 100 - - 44 

282 Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 
4§ djurskyddslagen2) 90 98 96 99 34 20 13 

282 Ansökan om förprövning 
djurstall2) 56 98 99 100 23 33 35 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 97 98 98 23 19 20 

403 Överklagade av lov, 
förhandsbesked 150 42 60 90 171 150 105 

403 Överklagande av bygglov för 
bostäder, dock ej fritidsbostäder 120 82 66 87 88 124 84 

403 Överklagande av kommuns 
beslut enligt plan- och bygglagen 180 23 19 55 225 290 198 

505 Överklagade kommunala beslut 
Miljöbalken m.fl. författn 180 45 63 93 204 195 152 

525 Samråd enligt 12 kap. 6§ 
Miljöbalken 42 90 94 90 30 21 32 

526 Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens 3) 21 99 99 99 8 7 7 

551 
Prövning miljöfarlig verksamhet 
9 kap. Miljöbalken - Ansökan om 
tillstånd (konc)2, 4) 

180 83 69 56 162 190 212 

555 Anmälan ändring tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet 75 71 67 66 90 165 118 

562 Prövning av avfall och 
producentansvar 40 93 93 94 30 28 23 

566 Tillsyn av avfall och 
producentansvar 30 95 96 93 19 20 19 

602 
Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder5, 

6) 
        

  Företagsstöd 180 50 26 7 204 283 433 
  Projektstöd 180 52 54 46 173 272 385 

  Miljöinvesteringar 180 71 48 23 154 307 446 

622 Ansökan om stöd från 
Fiskerifonden5, 6, 8)         

  Företagsstöd 180 94 21 87 101 192 191 
  Projektstöd 180 - - - - - - 

602 

Ansökan om utbetalning av stöd 
till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder6, 

7) 

        

  Företagsstöd 120 99 99 96 39 41 53 

  Projektstöd 120 80 82 44 86 74 132 
  Miljöinvesteringar 120 83 72 54 80 101 114 

622 Ansökan om utbetalning av stöd 
från Fiskerifonden6, 7, 8)         

  Företagsstöd 120 100 55 16 60 124 227 

  Projektstöd 120 - - - - - - 

623 Ansökan tillstånd flyttning och 
utplantering av fisk 30 89 91 93 17 16 18 
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VÄS Ärendeslag med 
gemensamma mål 

Mål 
dagar 
2018–

2020 

Utfall  
(%) 

2020 

Utfall  
(%) 

2019 

Utfall 
(%) 

2018 

Medel- 
antal 

dagar 
2020 

Medel- 
antal 

dagar 
2019 

Medel- 
antal 

dagar 
2018 

623 Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 40 87 73 91 42 33 22 

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 (Jordbruksverkets system – BLIS (Beslut-, Lednings-, Informationssystem). 

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) Ärendegrupper med färre än 10 beslutade ärenden redovisas inte i tabellen. Under 2020 beslutades i 5 ärenden om 
auktorisation av bevakningsföretag (VÄS 212), varav 100% nådde målet. Under 2020 beslutades i ett ärende om ansökan om 
projektstöd från Fiskerifonden (622). Under 2020 beslutades i 0 ärenden om ansökan om utbetalning av projektstöd från 
Fiskerifonden 

  

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  

 

Kommentar till Tabell J – Handläggningstider 
Länsstyrelsen når målet om 90 procents måluppfyllelse inom 12 av de 25 ärendeslag som har ett 
utfall 2020.  

Nedan kommenteras de ärendeslag där måluppfyllelse är lägre än 75 procent. 

• Överklagade av lov, förhandsbesked (403) - Ärendeinströmningen ökar succesivt under åren 
med ökande balanser som följd. Vi har under en längre tid prioriterat att minska 
ärendebalansen avseende äldre ärenden och därför har vi inte haft möjlighet att nå 
handläggningstidsmålet. 

• Överklagande av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen (403) - Vi har på grund av 
ökade ärendebalanser inom lov, förhandsbesked och bygglov för bostäder prioriterat dessa 
istället för övriga ärenden inom plan- och bygglagen. 

• Överklagade kommunala beslut Miljöbalken m.fl. författn (505) - Ärendeinströmningen har 
ökat de senaste åren. Det medför att vi har fått en högre balans och en fler äldre ärenden. När 
de äldre ärendena sen avgörs så ger det utslag i försämrad handläggningstid. 

• Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (555) - Ett flertal 
anmälningsärenden är mer komplicerade än tidigare på grund av förändrad lagstiftning. 
Dessutom har antalet anmälningar nästan dubblerats under 2020 jämfört med 2019. Vi arbetar 
fortsatt med förbättringar av våra rutiner för handläggning av anmälningsärenden och 
uppföljning av att de följs för att nå 75 dagars målet.   
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• Ansökan om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder (602) - Länsstyrelserna har 2020 haft 
medelsbrist för ansökningar i nära nog samtliga delbudgetar och få beslut har kunnat fattats. 
Nya ansökningar kommer in och ackumuleras vilket på sikt kommer att visa sig i långa 
handläggningstider, räknat från ansökningstidpunkten. Under våren gjorde dessutom 
Jordbruksverket, på uppdrag av Näringsdepartementet, två hastiga indrag av tilldelade 
budgetar för stöd vilket medförde att ett stort antal ansökningar inte kunde beviljas och därför 
ligger kvar i väntan på eventuella tillskott av medel och med lång handläggningstid som följd. 
Indragningen innebar även ett stort merarbete för länen. Ärendebalanser har byggts upp i 
väntan på besked om nya budgetar för övergångsåren 2021–2022 och det kommer att få 
negativa effekter på målen för handläggningstid under 2021. Vi ser en tydlig förbättring för 
företagsstöden och miljöinvesteringarna. Förbättringsarbete med arbetssätt och rutiner slår 
igenom i handläggningstiderna. Vi har även prioriterat handläggning av företagsstöden. 
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Övrig rapportering 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

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

• 3 kap. 2§ förordning om 
årsredovisning och 
budgetunderlag 

 

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

Avsnittet innehåller information som Länsstyrelsen bedömer är av väsentlig betydelse för 
regeringens uppföljning och prövning enligt 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag samt uppgifter enligt 3 kap. 2§ i samma förordning. 

Information av väsentlig betydelse 
Prioriteringar och tidsramar för nationella mål 
Till den redan rådande klimatkrisen tillkommer nu, på grund av den pågående pandemin, en 
försämring av den ekonomiska situationen i länen samt en försämring av förutsättningarna för en 
god folkhälsa. Sällan har samhällets sektorer påverkats samtidigt i så stor utsträckning som nu. 
Vårt uppdrag må vara territoriellt avgränsat till länet, men de prioriteringar som nu behöver göras 
bör vara nationellt utformade. 

Länsstyrelsen anser därför att en prioriteringsordning för samtliga nationella mål behöver göras 
och att tidsramarna behöver omvärderas under de kommande åren. 

Covid-19 
Den pandemi som pågått under större delen av året har påverkat hela vårt samhälle i grunden 
och är naturligtvis en händelse som även väsentligt påverkat länsstyrelsernas verksamhet och 
våra möjligheter att uppfylla våra mål och uppdrag. 

Vid årets början var Länsstyrelsens samtliga sektorer inriktade på att genomföra aktiviteter inom 
länet i syfte att fullgöra uppdragen. Den pågående pandemin har förorsakat att Länsstyrelsens 
inriktning på dessa uppdrag förändrats under löpande verksamhetsår. Ökad beredskap och 
samverkan med regionen i arbetet mot att förhindra smittspridning har påverkat prioriteringarna 
för myndigheten. 
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I mars fattade landshövdingarna beslut om uppdraget att etablera ett länsstyrelsegemensamt 
samordningskansli för hantering pandemin. Utgångspunkten var bland annat erfarenheterna från 
länsstyrelsernas gemensamma hantering av bränderna 2018.  

Samordningskansliet har involverat flertalet personer och kompetenser från olika länsstyrelser. 
På uppdrag av regeringen har regelbundna redovisningar av läget i länen tagits fram. 
Samordningskansliet har löpande levererat lägesbilder till länsledningarna, Regeringskansliet 
och centrala myndigheter. Lägesbilderna har legat till grund för beslutsfattande på flera nivåer 
och samordning av kommunikationsfrågorna över länsgränser. 

Förutom det länsstyrelsegemensamma arbetet har respektive länsstyrelse haft en 
sammanhållande och samordnande roll inom ramen för sitt geografiska områdesansvar. Samtliga 
länsstyrelser har arbetat i ett stabsläge i syfte att säkra samordning, informationsutbyte och 
gemensam inriktning på de åtgärder som behövde vidtas i länet. Länsstyrelsernas dagliga 
samordning har omfattat kommuner och statliga myndigheter samt dialoger med näringslivet. 
Dialogerna med berörda aktörer har bland annat syftat till att inhämta, analysera/sammanställa 
och förmedla kunskap till andra statliga myndigheter och regeringen om läget i kommunerna. 
Länsstyrelserna har även fått ett flertal nya uppgifter och uppdrag under pandemin: 

• Regelbundet redovisa arbetet i länen kopplat till spridningen av covid-19. Underlaget ska 
redogöra för länsstyrelsernas arbete och bedömningar kopplade till utvecklingen av covid-19 i 
samtliga län och länsstyrelser, dels för respektive län och länsstyrelse. 

• Bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna kommunernas behov av skyddsutrustning och 
sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19. 

• Följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd enligt ny 
lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

• Bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19. 
• Följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och 

sommaraktiviteter. 
• Samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar och åtgärder för att förebygga social 

problematik och utsatthet. 
• Sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av 

rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor och sommaraktiviteter. 
• Handlägga stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till 

hyresgäster i utsatta branscher. 
• Handlägga stöd som riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större 

omsättningstapp. 

När samverkan och samarbete varit viktigare än någonsin har länsstyrelserna tagit en aktiv roll i 
att samordna krishanteringen på regional nivå. Tillsammans med regioner och kommuner har vi 
hanterat konsekvenserna av pandemin och byggt motståndskraft för framtida prövningar. 
Länsstyrelsernas samordningskansli har analyserat och bedömt utmaningar inom 
säkerhetsområdet och det som är skyddsvärt, samt bidragit till samsyn. Samordningen under 
pandemin har bidragit till korta ledtider och snabb spridning av aktuell information. 
Samordningen har även bidragit till en gemensam kontaktyta gentemot andra myndigheter och 
Regeringskansliet. Länsstyrelserna har fått flera nya regeringsuppdrag under pandemin och vi 
bedömer att våra gemensamma insatser har stärkt länsstyrelsernas anseende och förtroende.  
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Sammanställning av väsentliga uppgifter 
Sammanställningen är gjord enligt 2 kap. 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag.  

Belopp angivna i tkr. 

År 2020 2019 2018 2017 2016 
Lånerm i Riksgälden           
Beviljad1 85 000 90 700 72 000 55 000 50 000 
Utnyttjad 47 727 47 145 56 771 47 244 41 471 
            
Räntekonotkredit i Riksgälden           
Beviljad 30 000 30 000 19 000 19 000 19 000 
Utnyttjad - - - - - 
            
Räntekonto           
Ränteintäkter 2 150 241 218 192 
Räntekostnader -5 -282 -462 -565 -640 
            
Avgiftsintäkter som disponeras           
Budget 331 780 282 245 252 140 232 673 208 840 
Utfall enligt avgiftsbelagd verksamhet 340 463 312 973 320 196 259 913 248 844 
Utfall enligt resultaträkning 354 408 322 605 333 377 272 252 261 772 
            

Avgiftsintäkter som inte disponeras 
          

Budget 35 002 32 352 31 950 31 135 25 802 
Utfall 39 077 37 932 36 649 33 081 28 524 
            
Anslagskredit           
Utgiftsområde 01           
Rikets styrelse           

01 05 001 012 Länsstyrelserna m.m. Västra Götalands län 
          

Beviljad 11 226 11 285 11 152 13 572 13 007 
Utnyttjad - - - - - 
            
Utgiftsområde 19           

19 01 001 012 Regionala tillväxtåtgärder Västra Götalands län 
          

Beviljad 174 348 348 348 348 
Utnyttjad - 2 60 106 122 
            
Anslagssparande           
Utgiftsområde 01           
Rikets styrelse           

01 05 001 012 Länsstyrelserna m.m. Västra Götalands län 
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År 2020 2019 2018 2017 2016 
Summa anslagssparande 12 551 5 466 7 001 3 421 4 122 
            
Utgiftsområde 19           
Regional tillväxt           

19 01 001 012 Regionala tillväxtåtgärder Västra Götalands län 
          

Summa anslagssparande - - - - - 
            

 - Därav intecknade åtaganden med stöd av anslagssparande 
- - - - - 

            
Bemyndiganden           
Tilldelat 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Åtaganden 1 488 4 086 4 751 3 667 4 911 
            
Personal           
Antal årsarbetskrafter2 833 764 755 707 697 
Medeltal anställda3 906 860 838 790 767 
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 241 1 254 1 220 1 160 1 134 
            
Kapitalförändring           
Årets kapitalförändring 3 937 27 632 -11 512 -180 580 28 726 
Balanserad kapitalförändring 215 457 183 614 193 995 374 035 344 754 

1) De ändrade reglerna för låneupptag trädde i kraft under året och innebär att låneupptaget för året avser perioden januari till 
december 2020. Enligt de gamla reglerna avsåg perioden tidigare januari till november för årets låneupptag, vilket medför i år 
2020 att december 2019 ingår i låneupptaget motsvarande 6,2 mnkr. En uppskattning av nedlagda kostnader för december 
2020 har gjorts med 1,0 mnkr.   

Skillnaden mellan tilldelad låneram och utfallet beror på att investeringar som tidigare planerades att lånefinansieras, istället 
finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) 2:4 medel. Efter en utredning tillsammans med 
Ekonomistyrningsverket i december 2019 justerades redovisningen till ett bidragsfinansierat projekt på statens centralkonto i 
Riksbanken (SCR). Detta medförde att beviljad låneram inte hann justeras. De planerade investeringarna hänförs till 
programmet för kontinuitet och resiliens (PKR). 

2) Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid divideras med 
en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar.   

3) Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 100%. 
Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 

Uppgifter om utfall för åren 2016–2019 är hämtade från tidigare årsredovisningar. I vissa fall kan mindre förändringar i utfallet 
för dessa år ha inträffat på grund av rättningar i anställningsdata.  

 

Kommentar till tabellen sammanställning över väsentliga uppgifter  
Länsstyrelsens ekonomi har påverkats av Covid-19. Bland annat har Länsstyrelsen tilldelats nya 
uppdrag som medfört högre bidragsintäkter. Under respektive not till resultat-, balans och 
anslagsredovisning framgår om Covid-19 har varit en bidragande orsak till en förändring mellan 
åren. Den största avvikelsen återfinns inom lämnade bidrag för lönegarantin, vilket beror på att 
mer än dubbelt så många personer erhållit lönegaranti 2020 till följd av att fler personer drabbats 
när företag gått i konkurs eller varit under rekonstruktion. 
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Avgiftsbelagd verksamhet 
Avgiftsbelagd verksamhet redovisas i enlighet med 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. 

Belopp angivna i tkr. 
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År 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 
Offentligrättslig verksamhet                       
Djur och lantbruk (avgift för extra 
kontroller m.m.) -4 327 2 237 2 241 -4 2 300 1 871 2 200 389 100 1 483 -2 849 

Registreringsavgift för jaktområden 0 826 826 0 1 100 1 257 1 100 1 257 0 0 0 
Delgivning 638 373 389 -16 350 331 100 256 250 75 697 
Övrig offentligrättslig verksamhet -147 1 501 1 449 52 30 100 30 41 0 59 -35 
Uppdragsverksamhet                       
Resurssamordning 16 743 280 626 283 835 -3 209 300 000 319 657 305 000 313 147 -5 000 6 510 20 043 
Fjällförvaltning                       
Övrig uppdragsverksamhet 562 27 410 28 795 -1 384 28 000 17 246 32 000 18 173 -4 000 -926 -1 749 
Summa totalt 13 469 312 973 317 534 -4 562 331 780 340 463 340 430 333 263 -8 650 7 200 16 107 
 - fördelat på                       
Summa offentligrättsligt -3 836 4 936 4 905 32 3 780 3 559 3 430 1 942 350 1 617 -2 187 
Summa uppdragsverksamhet 17 305 308 036 312 630 -4 593 328 000 336 903 337 000 331 320 -9 000 5 583 18 295 

Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall av länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet i jämförelse mot budget. 
Uppställningen utgår från indelningen av avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt punkt 6.1 och bilaga 3 till 
länsstyrelsernas regleringsbrev. 
 
Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem 
 

Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet 
Det ackumulerade resultatet för verksamheten Djur och lantbruk uppgår till -2,8 mnkr. 
Underskottet härrör från tidigare år och är orsakat av att:  

1) att kontroller efter anmälan ska ske utan förvarning innebär att vi har en del ”bomkörningar”.  
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. 
 
De senaste fem åren har enbart tid som är debiterbar och där det finns någon att debitera lagts på 
avgiftskontot. Detta till följd av att avgiftens underskott ökade från år till år och att höja avgiften 
skulle enbart innebära större kundförluster. Information till Finansdepartementet om underskottet 
har inte genererat någon ersättning tidigare år. För att få en enhetlig hantering av avgiften och 
arbeta ner underskottet har vi i år valt att flytta all nedlagd tid på avgiften till förvaltningsanslaget. 
Kostnaderna som flyttats uppgår till 1,3 mnkr.  
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Finansiell redovisning 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

 Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar 
m.m. 

  • 7 kap. 2 § förordning 
(2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag 

 

Resultaträkning 
Resultaträkning (tkr) 2020 2019 Not 
Verksamhetens intäkter    
Intäkter av anslag 398 472 379 640 1 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 354 408 322 605 2 
Intäkter av bidrag 312 680 277 228 3 
Finansiella intäkter 67 207 4 
Summa 1 065 627 979 680   
        
Verksamhetens kostnader       
Kostnader för personal -625 827 -572 135 5 
Kostnader för lokaler -54 825 -52 864   
Övriga driftskostnader -352 925 -332 769 6 
Finansiella kostnader -420 -558 7 
Avskrivningar och nedskrivningar -37 459 -33 506   
Summa -1 071 456 -991 832   
        
Verksamhetsutfall -5 829 -12 152   
        
        
Uppbördsverksamhet       
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 39 077 37 939 8 
Skatteintäkter m.m. - -6 8 
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -39 077 -37 932   
Saldo 0 0   
        
Transfereringar       
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av 
bidrag 8 910 10 040 9 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 804 889 438 767 10 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 45 039 89 418 11 
Finansiella intäkter - 0   
Finansiella kostnader - -4   
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Resultaträkning (tkr) 2020 2019 Not 
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för 
transfereringsändamål 1 499 58 12 

Lämnade bidrag -850 571 -498 494 13 
Saldo 9 766 39 784   
        
Årets kapitalförändring 3 937 27 632 14 
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Balansräkning 
Tillgångar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 Not 
Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utveckling 17 893 20 165   

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 22 543 30 382   

Summa 40 436 50 547 15 

    

Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 526 5 684   

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 20 991 19 979   

Summa 38 517 25 663 16 

        

Varulager m.m.       

Fastigheter 1 436 1 437 17 

Förskott till leverantörer 100 -   

Summa 1 536 1 437   

    

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 2 759 4 553   

Fordringar hos andra myndigheter 76 721 76 130   

Övriga kortfristiga fordringar 208 718 201 063 18 

Summa 288 197 281 747  

    

Periodavgränsningsposter       

Förutbetalda kostnader 31 476 46 092   

Upplupna bidragsintäkter 52 168 64 855   

Övriga upplupna intäkter 15 071 11 848   

Summa 98 714 122 795 19 

    

Avräkning med statsverket       

Avräkning med statsverket 44 347 99 521  

Summa 44 347 99 521 20 

    

Kassa och bank       

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 165 844 90 507   
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Tillgångar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 Not 
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 25 564 18 149 21 

Kassa och bank 1 524 1 483   

Summa 192 932 110 139  

    

Summa tillgångar 704 679 691 850  

 

Kapital och skulder (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 Not 

Myndighetskapital     

Statskapital 38 972 29 658   

Balanserad kapitalförändring 215 457 183 614   

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 3 937 27 632   

Summa 258 366 240 904 22 

      

Fonder     

Fonder 3 380 4 879   

Summa 3 380 4 879 13 

      

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 328 141 23 

Övriga avsättningar 7 513 7 283 24 

Summa 7 841 7 424   

    

Skulder m.m.     

Lån i Riksgäldskontoret 47 727 47 145 25 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret - - 26 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 38 710 38 047 27 

Leverantörsskulder 63 986 92 815 28 

Övriga kortfristiga skulder 16 847 14 625 29 

Depositioner 25 563 18 144 30 

Summa 192 832 210 776   
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Kapital och skulder (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 Not 

Periodavgränsningsposter     

Upplupna kostnader 68 451 57 587   

Oförbrukade bidrag 149 079 144 494   

Övriga förutbetalda intäkter 24 730 25 784   

Summa 242 260 227 866 31 

      

Summa kapital och skulder 704 679 691 850   
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Anslagsredovisning 
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NOT 
Utgiftsområde 01                   
Rikets styrelse                   
01 05 001 012 Länsstyrelserna 
m.m. Västra Götalands län 5 466 408 409 9 951 0 0 423 826 -405 520 18 306 32 

                    
Utgiftsområde 19                   
Regional tillväxt                   
19 01 001 012 Regionala 
tillväxtåtgärder Västra Götalands 
län 

-2 3 480 0 0 0 3 478 -1 862 1 616 33 

                    
Summa 5 463 411 889 9 951 0 0 427 303 -407 381 19 922   

 

Anslaget för Rikets styrelse har en anslagsbehållning på 3 procent, vilket motsvarar 12 551 tkr. 
Utfallet för året innebär en positiv avvikelse med 18 306 tkr vilket överskrider 
anslagsbehållningen. Indraget belopp uppgår därmed till 5 755 tkr och kommer att återbetalas, 
inklusive eventuell ränta, till Riksgäldskontoret efter beslut. 

Anslaget för Regionala tillväxtmedel har haft lägre utgifter, vilket beror på att vi enligt 
regleringsbrevet inte fått fatta några nya bidragsbeslut under året då verksamheten kommer övergå 
till regionen. Dessutom har en del projekt inte kunnat genomföras enligt plan på grund av Covid-
19. Detta medför att 1 616 tkr kommer att återbetalas till Riksgäldskontoret efter beslut. 

Redovisning mot inkomsttitel 

Inkomsttitel Beräknat 
belopp Inkomster NOT 

       
2391 006 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets 
rationalisering 2    

2511 008 Expeditions- och ansökningsavgifter 3 500 4 726  
2537 108 Miljöskyddsavgift Täktavgift 26 000 26 335  
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter varav; 2 800 3 074  
2552 106 Stiftelser, tillsynsavgift 0 961  
2552 206 Stiftelser, registerhållningsavgift 0 1 087  
2552 306 Avgifter enligt avfallsförordningen 0 1 007  
2552 406 Övriga avgifter vid länsstyrelserna 0 20  
2714 106 Sanktionsavgifter 2 000 4 458  
2811 196 Övriga inkomster 700 484  
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Inkomsttitel Beräknat 
belopp Inkomster NOT 

       
       
Summa 35 002 39 077 8 

 

Inkomsttitel 2714 Sanktionsavgift avviker väsentligt mot budget. Vi kommer att justera budget för 
år 2021. 

 

Redovisning av beställningsförmyndiganden 

Anslagsbenämning Tilldelat 
bemyndigande 

Ingående 
åtagande 

2020 

Utestående 
åtaganden 

2020 

Utestående 
åtagande  

2021 

Utestående 
åtagande  

2022 

Utestående 
åtagande  

2023 

Utestående 
åtagande  

2024 
Not 

19 01 001 012                

Regionala tillväxtåtgärder 6 000 4 086 1 343 1 193 150 0 0 33 
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Tilläggsupplysningar och noter 
Allmänt  
Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. De flesta belopp i resultatredovisning 
och de finansiella delarna är framtagna med hjälp av ett länsstyrelsegemensamt rapportpaket i 
excel. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket ger avrundningsdifferenser.  

Länsstyrelsens redovisning följer god redovisningssed enligt 6 § förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring. Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, 
är den 5 januari 2021.   

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 
förordningen. 

Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd 
arbetad tid divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar. Medeltal 
anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt 
tjänstledighet om 100 %. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet 
genomförda arbetstimmar under anställningsperioden.  

Avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler 
I regleringsbrevet 2020 har regeringen beslutat om följande undantag från det 
ekonomiadministrativa regelverket: 

• ”Bestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag om att resultatredovisningen ska omfatta antalet och styckkostnaden för 
handläggningen av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden, ska inte tillämpas på 
länsstyrelserna.” 

• ”Med undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 2 § förordningen 
om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter 
redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur efter närmare anvisningar från 
Länsstyrelsen i Örebro län.”. 

• ”Länsstyrelserna undantas enligt 6 kap 1 § förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag från att redovisa kostnaderna för avgiftsbelagd verksamhet i vilken intäkterna 
inte får disponeras.” 

Resultatredovisningens indelning är förändrad 
I ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 3 kap 2§, förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag, framgår att skälen till förändringar i indelning ska anges. 

Inför årsredovisning 2020 har länsstyrelserna gemensamt genomfört ett arbete att förenkla och 
förtydliga årsredovisningen. Det har bland annat inneburit att indelningen i verksamhetsområden i 
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resultatredovisningen delvis har förändrats genom att verksamhetsområden har slagits samman. 
Praktiskt innebär det att koder på tvåsiffernivå, i länsstyrelsernas verksamhets- och 
ärendestruktur, har slagits samman. Syftet med det är att skapa mer likvärdiga och balanserade 
redovisningar av verksamhetsområdena som både ger en översikt och visar på bredden i 
länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag. År 2019 ingick 19 verksamhetsområden i 
resultatredovisningen och 2020 ingår tio verksamhetsområden. 

Resultatindikatorer 
Inför årsredovisning 2020 har länsstyrelsernas nätverk för respektive verksamhetsområden fått i 
uppdrag att ta fram länsstyrelsegemensamma resultatindikatorer i enlighet med 
regleringsbrevsuppdrag 3E4. Meningen är att indikatorerna ska vara en hjälp i att redovisa 
verksamhetens resultat, göra resultatbedömningar samt att bedöma utvecklingen, exempelvis 
trend och riktning. Resultatindikatorerna kan också vara ett komplement i att beskriva 
verksamhetens omfattning och innehåll. 

Länsstyrelsen har i de flesta fall tagit fram och redovisat utfall för de gemensamma 
resultatindikatorerna. För några indikatorer saknar vi helt eller delvis data, vilka framgår nedan. 

Verksamhetsområde Regional tillväxt och infrastrukturplanering (30, 34): 

• Antal genomförda insatser i förhållande till plan (Innovation och företagande) 
• Antal genomförda insatser i förhållande till plan (Attraktiva miljöer och tillgänglighet) 
• Antal genomförda insatser i förhållande till plan (Kompetensförsörjning) 
• Antal genomförda insatser i förhållande till plan (Internationellt samarbete) 
• Antal genomförda insatser i förhållande till plan (Övriga insatser) 

I samband med länssammanslagningen 1998 gick tillväxtansvaret över till Västra 
Götalandsregionens (VGR). Detta innebär att övriga indikatorer om genomförda insatser i 
förhållande till plan är svåra för oss att svara på, eftersom vi inte har en planering eller arbetssätt 
som följer VGR:s struktur. 

Kulturmiljö (43): 

• Antal egeninitierade tillsynsinsatser (byggnadsminnen) 

Verksamheten bedrivs, men registreras i dagsläget inte på ett sätt som gör att vi kan följa upp det i 
ärendehanteringssystemet. Utvecklingsarbete kommer att genomföras 2021 för att indikatorn ska 
kunna följas framåt. 

Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet (50–58): 

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

Uppgifterna har inte kunnat tas fram för åren 2018–2019. 

Areella näringar (60–62) 

• Antal förordnade fisketillsynspersoner 
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Uppgifterna har inte kunnat tas fram för åren 2018–2019. 

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

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

 
Ingen jämförbara data har kunnat redovisas för år 2018. 
 
• Andel av länets kommuner som deltagit i minst två kunskapsspridande event om forskning 

och konventionsefterlevnad 

Ingen jämförbara data har kunnat redovisas för åren 2018 och 2019. 

Tabell D 
I Länsstyrelsernas regleringsbrev 2020 3.E.4 efterfrågas uppgifter om antalet årsarbetskrafter 
utifrån finansieringskälla. På grund utav detta redovisas ”Tabell D - Årsarbetskrafter per 
finansieringsform”. Denna statistik har tidigare årsredovisningar inte redovisats men i likhet med 
”Tabell C – Årsarbetskrafter” redovisas den enligt verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) på 
nivå två för år 2018, 2019 och 2020. 

Tabell H och I 
I årsredovisningen för 2019 utgick en tabell som innehållit statistik om överklagade ärenden och 
överklagade ärende som ändrats i högre instans. Detta då det framkommit vissa kvalitetsbrister i 
framtagna data. Till årsredovisning 2020 har den grunddata som statistiken baseras på delvis 
omarbetats. Numera fokuserar statistiken på antalet överklagade beslut istället för antalet 
överklagade ärenden, vilket av registreringstekniska skäl bedöms ge en mer rättvisande bild. 
Statistiken finns nu tillgänglig i följande två tabeller: 

• Tabell H – överklagande beslut 
• Tabell I – överklagade beslut som ändrats i högre instans 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor t.o.m. 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 m.m. för att kostnaden ska 
belasta rätt period. Skulder till personalen i form av kompledighet och semesterlöner redovisas 
månadsvis och regleras med värdeförändring till följd av ändrade löner m.m. 

Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag. 
Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas som 
upplupna bidragsintäkter. 
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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 500 tkr och för förbättringsutgifter på annans fastighet på minst 50 
tkr.  

Stationära och bärbara persondatorer kostnadsförs direkt på grund av den tekniska utvecklingen 
och prisnivån samt för bärbara datorer då de utsätts för extra stort slitage. 

På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning månadsvis.  

Tillgång Avskrivningsplan 
Immateriella anläggningstillgångar 3 år (5 år i förekommande fall) 
Materiella anläggningstillgångar  

Förbättringsutgift på annans fastighet Högst 7 år 
Maskiner, inventarier m.m.  
Maskiner 5 år 
IT-teknisk utrustning 3 år (5 år i förekommande fall) 
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 

 

Vanligtvis tillämpar Länsstyrelsen 3 års avskrivningstid på IT-investeringar. För sex 
anläggningstillgångar är dock avskrivningstiden 5 år på grund av sin storlek samt leverantörens 
supportåtagande. Fyra av dessa har även delvist finansierats genom bidrag från Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap med totalt 18 mnkr. Denna del av anläggningarna har inte 
lånefinansierats och redovisas istället under statskapitalet. 

Jordfonden 
Jordfondens fastigheter värderas till inköpspris, med justering för gjorda åtgärder 

Lånefordringar 
Länsstyrelsen gör bedömning av nedskrivningsbehov inför årsbokslut. 

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.  

Lönegarantifordran värderegleras kollektivt med 87 procent, vilket motsvarar det 
erfarenhetsmässiga sambandet mellan utbetalningar och utdelningar. 
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Stora genomslag i den finansiella redovisningen 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Länsstyrelsens ekonomi har påverkats av Covid-19. Bland annat har Länsstyrelsen tilldelats nya 
uppdrag som medfört högre bidragsintäkter. Under respektive not till resultat-, balans och 
anslagsredovisning framgår om Covid-19 har varit en bidragande orsak till en förändring mellan 
åren. 

Transfereringar 
Den största förändringen mot föregående år ses inom lämnade bidrag för lönegarantin, vilket 
beror på att mer än dubbelt så många personer erhållit lönegaranti 2020 till följd av att fler 
personer drabbats när företag gått i konkurs eller varit under rekonstruktion. 

Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2§ förordningen 
om årsredovisning och budgetunderlag 
Redovisning av skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till rådsledamöter och ledande 
befattningshavare samt uppgift om uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga 
myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 

Namn Ersättning 
(kr) Andra uppdrag 

Landshövding     

Danielsson, Anders 1 593 107 Teracom AB 

Länsråd/Länsöverdirektör     

Schultze, Lisbeth 1 279 713 

Energimyndighetens Insynsråd, Havs-och 
vattenmyndighetens Insynsråd,  
Nationella expertrådet för klimatanpassning vid 
SMHI 

Insynsråd     

Ahlberg, Ann-Christin 3 000 Jämställdhetsmyndighetens insynsråd, KUBIS i 
Sjuhärad AB 

Alm, Ann-Sofie 4 500 - 

Bonnier, Åke 3 000 Pontus Bonnier AB, BonEstate AB 

Hederstedt, Peter 3 000 - 

Johansson, Klas - Polisutbildningens utbildningsråd, 
Kustbevakningens insynsråd 

Karlsson, Sofia 8 850 Västerhavets vattendelegation, Gunnarstorp 
Lantbruk AB 

Kåberger, Thomas 4 500 
Vattenfall AB, Johanneberg Science Park AB, 
AB Persson Invest, Tanke och Möda AB, 
Klimatpolitiska Rådet 

Niklasson, Lars 3 000 Högskolan i Skövde, Science Park Skövde AB 

Nilsson, Helena - Chalmers tekniska högskola, Innovatum AB 
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Noter till resultaträkning 
Not 1 Intäkter av anslag 2020 2019 
    01 05 001 Förvaltningsanslag 397 540 378 438 

    19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 932 1 202 

    Summa intäkter av anslag 398 472 379 640 

 
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. Den gamla semesterlöneskulden finansierad via anslag upphörde 2019. 
 
 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2020 2019 
    Offentligrättsliga avgifter 9 019 9 940 

    Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 342 773 308 062 

    Intäkter av andra ersättningar 2 616 4 602 

          

    Summa 354 408 322 605 

          

    
Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
består av:     

    Intäkter konsultuppdrag 336 357 299 540 

    Intäkter uthyrning 1 089 1 253 

    Intäkter utbildning/konferenser 2 446 5 184 

    Intäkter övriga 4 § avgifter 2 880 2 085 

          

    Summa 342 773 308 062 

 
Tabellen som visar redovisad avgiftsbelagd verksamhet i avsnittet Övrig rapportering är inte 
jämförbar med denna not. Tabellen för avgiftsbelagd verksamhet avser enbart verksamhet som 
ska ge ett årligt resultat. Övriga intäkter av avgifter har inte motsvarande kostnader och uppvisar 
inte något resultat utan ingår bland annat i anslagsredovisningen, älgvårdsfond och externa medel 
gentemot andra myndigheter.  

Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning står för den största delen av Länsstyrelsens 
avgiftsintäkter. Intäkter av avgifter för IT-avdelningen uppgick till 299 (265) mnkr under 2020. 
De ökade intäkterna består till största del på driftsättning av Programmet för Kontinuitet och 
Reciliens (PKR) och att antalet IT-användare ökade under året till följd av Covid-19, vilket har 
fakturerats länen. 

Intäkterna för utbildning och konferenser har minskat till följd av att många fick ställas in på 
grund av Covid-19. 

 
Not 3 Intäkter av bidrag 2020 2019 
    Bidrag från statliga myndigheter 301 368 271 602 

    varav:     
    Länsstyrelsen i Örebro län 89 642 63 313 
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    Naturvårdsverket 79 020 77 138 
    Länsstyrelsen i Uppsala län 35 792 29 736 
    Havs- och vattenmyndigheten 31 727 39 353 
    Statens jordbruksverk 26 125 28 232 
    Länsstyrelsen i Jönköpings län 6 261 2 150 
    Riksantikvarieämbetet 6 040 8 107 
    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5 199 8 893 
    Kammarkollegiet 4 037 1 857 
    Arbetsförmedlingen 3 910 2 079 
    Statens energimyndighet 2 565 2 808 
    Övriga motparter 1 984 995 
    Länsstyrelsen i Kalmar län 1 465 - 
    Post- och telestyrelsen 1 352 1 961 
    Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 153 1 225 
    Länsstyrelsen i Stockholms län 1 108 349 
    Länsstyrelsen i Skåne län 1 073 351 

    
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande 1 069 - 

    Skogsstyrelsen 588 522 
    Migrationsverket 551 1 000 
    Länsstyrelsen i Kronobergs län 212 16 
    Länsstyrelsen i Västernorrlands län 194 68 
    Länsstyrelsen i Hallands län 128 0 
    Länsstyrelsen i Västmanlands län 107 138 
    Länsstyrelsen i Jämtlands län 90 267 
    Försäkringskassan 81 93 
    Kärnavfallsfonden 69 - 
    Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 8 690 
    Tillväxtverket - -198 
    Socialstyrelsen -3 361 
    Länsstyrelsen i Värmlands län -81 - 
    Länsstyrelsen i Södermanlands län -98 97 
          
          
    Bidrag från övriga 11 312 5 626 

    varav:     

     Bidrag från EU:s fonder - - 

    Summa 312 680 277 228 

 
Intäkter av bidrag består till allra största del av bidrag från Länsstyrelsen i Örebro, 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Uppsala, Havs- och vattenmyndigheten samt Statens 
jordbruksverk. Intäkter av bidrag ökar jämfört med 2019 genom ökade bidragsintäkter från 
Länsstyrelsen i Örebro, vilket till stor det avser åtgärder med anledning av av Covid-19. De 
aktuella stöden består av Omsättningsstöd och Lokalhyresstöd. Nya bidrag från Örebro inom 
naturområdet har även tillkommit under året, till exempel pollineringsuppdrag och Friluftsarbete 
som övergått från Naturvårdsverket till Örebro. 
 
Bidrag från Naturvårdsverket används till största del till att förvalta länets naturreservat. Bidrag 
från Länsstyrelsen i Uppsala används till Programmet för kontinuitet och resiliens (PKR).  
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Övriga motparter ökar till följd av återbetalning av sjuklönekostnader på grund av Covid-19 och 
de uppgår till 1 848 tkr. 
 

Not 4 Finansiella intäkter 2020 2019 
    Räntekonto i Riksgälden 2 150 

    Övriga finansiella intäkter 65 58 

    Summa 67 207 

 
 

Not 5 Kostnader för personal 2020 2019 

    
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal -419 238 -384 304 

    varav     

    
Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal 
(uppdragstagare) -1 226 -2 399 

    
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier samt övriga kostnader 
för personal -206 590 -187 831 

    Summa -625 827 -572 135 

 
Ökningen av personalkostnaderna består till stor del av att antalet årsarbetskrafter ökat med 69 
årsarbetare till totalt 833 årsarbete. Främst ökar årsarbetskrafterna inom verksamheten för 
krishantering och skydd mot olyckor till följd av Covid-19, samt länsstyrelsernas IT-avdelning 
som anställt mer personal istället för vi att anlitat konsulter i lika hög omfattning.  
 
Covid-19 har medfört att semesterlöneskulden ökat med 6,5 mnkr till 46,7 mnkr då personalen 
inte tagit ut lika mycket semester till följd av den krisorganisation Länsstyrelsen haft under året. 
Dessutom har vi haft lägre kostnader för kompetensutveckling som minskat med 77 procent 
jämfört med 2019 och uppgår till 0,6 (2,4) mnkr. 
 

Not 6 Övriga driftskostnader 2020 2019 
    Övriga driftskostnader -325 925 -332 769 

 
Övriga driftkostnader består till stor del av inköp av konsulttjänster och kostnader inom 
länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning. Ökningen med 20 mnkr beror till största del på 
ökade kostnader inom förvaltning av naturreservat och förorenade områden. 
 

Not 7 Finansiella kostnader 2020 2019 
    Räntekostnader i Riksgälden -5 -282 

    Övriga finansiella kostnader -415 -275 

    Summa -420 -558 
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Not 8 Intäkter av avgifter som inte disponeras Utfall 
intäkter 

Utfall 
intäkter 

Budget 
intäkter 

Utfall 
intäkter 

    År 2018 2019 2020 2020 
    Avgifter med bestämt ekonomiskt mål     

    
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets 
rationalisering     2    

    2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 3 563  3 858  3 500  4 726  

    2537 Miljöskyddsavgift 25 284  26 336  26 000  26 335  

    2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 2 726  2 612  2 800  3 074  

    varav         

     - Avgifter enligt stiftelseförordning 2 013  1 897    2 048  

     - Avgifter enligt avfallsförordningen 713  715    1 015  

     - Övriga avgifter 0  0    11  

              

    
Övriga intäkter som inte disponeras och inte har 
bestämt ekonomiskt mål 5 076  5 126  2 700  4 942  

    2714 Sanktionsavgifter 4 770  4 792  2 000  4 458  

    2811 Övriga inkomster 161  340  700  484  

    9455 Lotteriavgifter 145  -6  0  0  

    Summa avgifter redovisade mot inkomsttitel 36 649  37 932  35 002  39 077  

 
Uppgifterna speglar tabell 6.2 i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna. 
Noten är uppdelad på avgifter med och utan bestämt ekonomiskt mål.  

Enligt 2020 års regleringsbrev undantas länsstyrelserna enligt 6 kap 1 § förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag från att redovisa kostnaderna för avgiftsbelagd verksamhet i 
vilken intäkterna inte får disponeras. Som en följd av det ändras notens uppställning till att endast 
omfatta intäkter för 2018, 2019 och 2020.  

Inkomsttitel 2714 Sanktionsavgift avviker väsentlig mot budget. Vi kommer att justera budgeten 
för år 2021. 

 

Not 9 Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag 2020 2019 

    01 05 001 000 Förvaltningsanslag 7 980 7 819 

    19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 930 2 221 

    Summa 8 910 10 040 
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Not 10 Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag 2020 2019 

    Från myndighet     

    Kammarkollegiet 609 219 264 235 

    Naturvårdsverket 91 451 72 361 

    Havs- och vattenmyndigheten 56 096 57 993 

    Socialstyrelsen 22 234 17 200 

    Riksantikvarieämbetet 18 644 18 715 

    Länsstyrelsen i Örebro län 8 358 9 937 

    Post- och telestyrelsen 264 207 

    Statens jordbruksverk 14 - 

    Länsstyrelsen i Dalarnas län - 40 

    Länsstyrelsen i Kronobergs län - 2 

    Länsstyrelsen i Jönköpings län -1 389 -1 924 

    Summa 804 889 438 767 

 

Erhållna medel från Kammarkollegiet har ökat jämfört med 2019 vilket beror på att vi har betalat 
ut lönegaranti med 643 (314) mnkr till 7 340 (3 533) personer, vilket är mer än en fördubbling. 
Anledningen till ökningen är att fler personer påverkats när företag gått i konkurs eller varit under 
rekonstruktion på grund av Covid-19. Trenden efter maj månad pekade dock nedåt och 
konkurserna och rekonstruktionerna minskade istället jämfört med motsvarande period 
föregående år.  Totalt för året gick 325 (284) företag i konkurs och 55 (35) var under 
rekonstruktion.  

Även erhållna bidrag för transfereringar inom förorenade områden från Naturvårdsverket har ökat 
jämfört med 2019. 

Not 11 Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag 2020 2019 

    Lönegaranti konkurser 27 460 72 534 

    Lönegaranti rekonstruktioner 15 748 16 610 

    Life 2 646 - 

    Bygdemedel 477 478 

    Västra Götalandsregionen 44 112 

    Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 20 - 

    Älgvårdsfonden -1 355 -315 

    Summa 45 039 89 418 

 
Medlen finansierar i huvudsak lönegaranti. Saldot för lönegaranti konkurser och lönegaranti 
rekonstruktioner består av årets utbetalningar, utdelningar, avskrivningar samt en värdereglering 
av fordran till 13 procent. Årets utbetalningar har varit mer än dubbelt så stora som 2019, se not 
13. Men även årets avskrivningar av lönegarantifordringar har ökat från 32 mnkr till 253 mnkr 
och värderegleringen har justerats från 84 till 87 procent, vilket medför att nettoutfallet inte 
justerats nämnvärt. 
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Not 12 Avsättning till/upplösning av fonder mm för 
transfereringsändamål 2020 2019 

    Ingående balans 4 879 4 937 

    Årets förändring -1 499 -58 

    Utgående balans 3 380 4 879 

          

    Uppdelat på:     

    Älgvårdsfonden     

    Ingående balans 2 920 3 307 

    Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -1 355 -315 

    Lämnade bidrag -186 -71 

    Utgående balans 1 379 2 920 

          

    Bygdemedel     

    Ingående balans 1 959 1 630 

    Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 477 478 

    Finansiella kostnader 0 -4 

    Lämnade bidrag -435 -145 

    Utgående balans 2 001 1 959 

 

Älgvårdsfondens värde har minskat i år på grund av ett minskat antal fällda älgar samt ökade 
administrationskostnader. Viltförvaltningsdelegationen har därför tagit beslut om att höja 
fällavgifterna för att fondens värde inte ska minska i lika hög takt framöver. 
 

Not 13 Lämnade bidrag 2020 2019 
          

    Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -175 150 -154 054 

    Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -675 421 -344 440 

    Summa Lämnade bidrag -850 571 -498 494 

          

    inom verksamhetsområden     

    Lönegaranti -642 660 -313 594 

    Efterbehandling av förorenade områden -79 052 -65 847 

    Miljömål -33 935 -31 019 

    Kalkning av försurade vatten -22 635 -19 893 

    Frågor inom mänskliga rättigheter -22 334 -17 225 

    Byggnadsvård -12 712 -14 517 

    Regional projektverksamhet -8 910 -10 040 

    Jämställdhetsfrågor -7 368 -9 270 

    Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön -5 813 -9 905 

    Fornminnes- och kulturlandskapsvård -4 249 -3 102 

    Förvaltning och skötsel av skyddade områden -2 987 -125 

    Dricksvattenförsörjning -2 914 - 

    Kulturhistoriskt värdefulla miljöer -1 613 -1 081 

    Fiskevård och fritidsfiske -1 358 -2 341 

    Jakt och viltvård -1 316 -1 080 

    Stöd till fisket -542 -500 
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Not 13 Lämnade bidrag 2020 2019 

    
Deponering, administration och fördelning av medel, allmänna 
arvsfonden m.m. -435 -145 

    Miljöövervakning -392 - 

    Kommunikationsplanering -264 -207 

    
Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och 
kulturreservat) -108 -127 

    Allmänt och övergripande inom naturvård och miljöskydd -100 - 

    Fornminnen -70 -15 

    Utveckling av jordbruksnäringen och landsbygden -68 -112 

    Prövning av vattenverksamhet -65 - 

    Energi- och klimatstrategiskt arbete -53 -60 

    Tillsyn och kontroll inom lantbruk och landsbygd -6 - 

    Jordbruksfastigheter -3 - 

    Främjande insatser inom folkhälsoområdet - -150 

    Klimatanpassning - -102 

    Allmänt och övergripande inom mänskliga rättigheter - -15 

    Havsmiljöförvaltning och havsplanering - 57 

    Integrationsfrågor 1 389 1 922 

          

    Summa Lämnade bidrag -850 571 -498 494 

          

    varav finansiering genom EU-fonder - - 

 

Lämnade bidrag ökar inom verksamheten lönegaranti. Totalt har 7 340 (3 533) personer fått 
lönegarantiersättning under 2020, vilket är mer än dubbelt så många som 2019. Även antalet 
företag som gått i konkurs har ökat från 284 till 325, medan rekonstruktionerna har ökat från 35 
till 55 stycken. Anledningen till att de lämnade lönegarantibidragen ökat beror på fler konkurser 
och rekonstruktioner till följd av Covid-19. 

Lämnade bidrag för förorenade områden har ökat jämfört med 2019. Utfallet för respektive år är 
beroende av när rekvisitionerna från mottagarna lämnas till Länsstyrelsen. 

Tidigare lämnade bidrag för integrationsfrågor har återbetalats till Länsstyrelsen. För dessa medel 
fattar Länsstyrelsen nya beslut om bidragsutbetalning. I år har återbetalningarna varit större än 
utbetalningarna. 
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Not 14 Årets kapitalförändring 2020 2019 
    Verksamhetsutfall     

    Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 7 200 -4 562 

    Avslutade externa medel RTA -5 164 -3 461 

    Avsl externa medel och ANL SCR -8 868 -4 487 

    Semesterlöne- och löneskuld 1 003 627 

    
Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 som 
finansieras av anslag 

0 -269 

    Summa verksamhetsutfall -5 829 -12 152 

          

    Uppbörd - - 

      0 0 

          

    Transfereringar     

    Lönegaranti konkurser 4 853 33 451 

    Lönegaranti rekonstruktioner 4 913 6 334 

    Summa Transfereringar 9 766 39 784 

          

    Summa årets kapitalförändring 3 937 27 632 

 

Det negativa verksamhetsutfallet beror främst på att tidigare års avslutade externa medel har 
nyttjats. 

Överskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten består i huvudsak av avgifterna inom 
länsstyrelsernas resurssamordning för IT-verksamhet. Överskottet för IT slutar på +6,7 mnkr för 
året och medför att det ackumulerade överskottet nu uppgår till 20,0 mnkr. 

Saldot som uppstår i transfereringsavsnittet beror till största del på den värdereglering som 
Länsstyrelsen gör för statens räkning gällande lönegarantin. Dels har utbetalda 
lönegarantiersättningar ökat och uppgår till 643 (314) mnkr. Dels har utdelningarna för tidigare 
utbetald lönegaranti minskat och uppgår till 33 (48) mnkr. Slutligen har även avskrivningar på 
lönegarantifordringar på totalt 253 (32) mnkr genomförts. Avskrivningarna påverkar 
resultaträkningen genom att värderingen på 13 procent som fordran för dessa företag värderats till, 
blivit en konstaterad förlust. 
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Noter till balansräkning 
 

Not 15 Immateriella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31 
    Balanserade utgifter för utveckling     
    Ingående anskaffningsvärde 65 312 60 542 

    Årets anskaffning 6 475 4 770 

    Årets försäljning, utrangering - - 

    Utgående anskaffningsvärde 71 788 65 312 

          

    Ingående avskrivningar -45 147 -36 907 

    Årets avskrivningar -8 748 -8 240 

    Årets försäljning, utrangering 0 0 

    Utgående avskrivningar -53 895 -45 147 

    Bokfört värde 17 893 20 165 
          

    
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 

    

    Ingående anskaffningsvärde 62 932 45 896 

    Årets anskaffning 3 734 19 467 

    Årets utrangering -297 -2 431 

    Utgående anskaffningsvärde 66 370 62 932 

          

    Ingående avskrivningar -32 550 -27 051 

    Årets avskrivningar -11 573 -7 931 

    Årets utrangering 297 2 431 

    Utgående avskrivningar -43 827 -32 550 

    Bokfört värde 22 543 30 382 
          

    Förskott till leverantörer avseende immateriella 
anläggningstillgångar 

- - 

          

    Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 40 436 50 547 

 
De immateriella anläggningstillgångarna består till stor del av egenutvecklade systemstöd för 
länsstyrelserna, samt av investeringar som är hänförliga till Programmet för kontinuitet och 
reciliens (PKR) som till stor del finansieras av bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB). Utrangering av immateriella anläggningstillgångar har under året genomförts 
med 0,3 mnkr. 
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Not 16 Materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31 
    Förbättringsutgifter på annans fastighet     
    Ingående anskaffningsvärde 28 487 23 767 

    Årets anskaffning 13 182 4 833 

    Årets utrangering -100 -114 

    Utgående anskaffningsvärde 41 569 28 487 

          

    Ingående avskrivningar -22 803 -22 170 

    Årets avskrivningar -1 340 -746 

    Årets utrangering 100 114 

    Utgående avskrivningar -24 043 -22 803 

          
    Bokfört värde 17 526 5 684 
          

    Maskiner, inventarier, installationer mm.     

    Ingående anskaffningsvärde 109 208 116 580 

    Årets anskaffning 17 022 5 443 

    Årets försäljning och utrangering -5 133 -12 815 

    Utgående anskaffningsvärde 121 097 109 208 

          

    Ingående avskrivningar -89 229 -85 402 

    Årets avskrivningar -15 798 -16 589 

    Årets försäljning och utrangering 4 921 12 763 

    Utgående avskrivningar -100 106 -89 229 

          

    Bokfört värde 20 991 19 979 
          

    Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 38 517 25 663 

 

Förändringen består av förbättringsutgifter på annans fastighet. Lokaler för IT-avdelningen har 
byggts om med stöd från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Försäljning av 
materiella anläggningstillgångar har under året genomförts för71 tkr och utrangeringar har 
genomförts för 5,1 mnkr. 

 

Not 17 Varulager m.m. 2020-12-31 2019-12-31 
    Jordfondsfastigheter bokfört värde 1 436 1 437 

    Förskott till leverantörer 100 - 

          

    Summa 1 536 1 437 

 

Värdet avser Jordfondsfastigheter, där Länsstyrelsen köper och säljer mark. Under året har en 
försäljning genomförts. 

Förskottet avser ett samarbetsavtal med Vänersamarbetet Ekonomisk förening, där 50 procent 
betalades i samband med uppstarten av projektet. Avtalet löper till och med 2023-12-31. 
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Not 18 Övriga kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31 
    Lönegarantifordringar 206 613 196 847 

    Uppbördsfordringar 1 956 3 183 

    Övriga kortfristiga fordringar 149 1 033 

    Summa 208 718 201 063 

 

Lönegarantifordringar består av statens fordran på företag som genomgått en rekonstruktion eller 
gått i konkurs. Fordran värderegleras utifrån historiska utdelningar och återbetalningar de senaste 
fem åren 2016–2020. Värderegleringen uppgår till 87 procent vilket bedöms ge en rättvisande bild 
av aktuella fordringar. Värderegleringen är en modell som i stor utsträckning tillämpas enhetligt 
för alla sju län som handlägger lönegarantiärenden. 

Den senast utförda avskrivningen gjordes 2020-12-18. Eftersom Länsstyrelsen värdereglerar 
fordran till 13 procent är det enbart denna del som påverkar den minskade fordran och medför en 
konstaterad förlust. Kvarstående fordran avser 1 038 (966) konkurser och rekonstruktioner varav 
899 (818) ärenden är slutredovisade till konkursförvaltaren alternativt rekonstruktören. Fordran 
kvarstår till dess Tingsrätten fattat beslut om avlutad konkurs alternativt att återkrav har reglerats 
från rekonstruerat företag.  

Fordringarna för lönegarantin har inte ändrat sig särskilt mycket trots att utbetalningarna under 
året mer än dubblerats på grund av Covid-19. Anledningen till det är att stora avskrivningar har 
gjorts, samt att värderegleringen justerats från 84 procent till 87 procent. 

 

Not 19 Periodavgränsningsposter 2020-12-31 2019-12-31 
    Förutbetalda kostnader     

    Förutbetalda hyror 10 949 11 450 

    Övriga förutbetalda kostnader 20 527 34 642 

    Summa förutbetalda kostnader 31 476 46 092 
          
          

    Upplupna bidragsintäkter     

    Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 49 665 62 626 

    varav     

    Statens jordbruksverk 41 472 52 194 

    Kammarkollegiet 4 037 1 943 

    Naturvårdsverket 1 747 592 

    Havs- och vattenmyndigheten 1 196 4 454 

    Länsstyrelsen i Jämtlands län 357 267 

    Länsstyrelsen i Örebro län 242 1 373 

    Skogsstyrelsen 192 110 

    Länsstyrelsen i Jönköpings län 140 572 

    Arbetsförmedlingen 115 276 

    Länsstyrelsen i Stockholms län 72 68 

    Länsstyrelsen i Skåne län 57 119 

    Riksantikvarieämbetet 24 0 

    Länsstyrelsen i Kalmar län 1 - 
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Not 19 Periodavgränsningsposter 2020-12-31 2019-12-31 
    Länsstyrelsen i Dalarnas län 0 49 

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 0 24 

    Migrationsverket - 370 

    Länsstyrelsen i Värmlands län - 81 

    Länsstyrelsen i Södermanlands län 0 97 

    Socialstyrelsen 0 3 

    Övriga motparter 13 36 

          

    Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller 
privatpersoner 

2 502 2 229 

    varav finansiering genom EU-fonder 0 0 

          

    Totala upplupna bidragsintäkter 52 168 64 855 
          

    Övriga upplupna intäkter 15 071 11 848 

          

    Summa periodavgränsningsposter 98 714 122 795 

 

Leverantörsfaktura gällande licenser för år 2020 är förutbetald då den inkom i december 2019. 
Fakturan uppgår till 15 mnkr. 

Merparten av de upplupna bidragsintäkterna från Statens jordbruksverk är hänförliga till 
Landsbygdsprogrammet. Anledningen till minskningen är att vi har fått in ersättning för högre 
andel av våra upparbetade kostnader jämfört mot 2019. 
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Not 20 Avräkning med statsverket 2020-12-31 2019-12-31 
          

    Uppbörd     

    Ingående balans -3 469 -2 595 

    Redovisat mot inkomsttitel (-) -39 077 -37 932 

    Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 40 542 37 058 

    Skulder avseende uppbörd -2 004 -3 469 
          

    Anslag i icke räntebärande flöde     
    Ingående balans 201 145 

    Redovisat mot anslag (+) 1 862 3 423 

    Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats 
till icke räntebärande flöde (-) 

-1 918 -3 367 

    Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 145 201 

          

    Anslag i räntebärande flöde     

    Ingående balans -5 466 -7 001 

    Redovisat mot anslag (+) 405 520 386 527 

    Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -418 360 -384 991 

    Återbetalning av anslagsmedel (+) 0 0 

    Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -18 306 -5 466 
          

    Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

    

    Ingående balans - 269 

    Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln - -269 

    Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

0 0 

          

    Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto      
    Ingående balans 108 255 52 571 

    Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 1 198 253 782 276 

    Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -1 203 372 -692 901 

    Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -38 624 -33 691 

    Övriga fordringar på statens centralkonto 64 512 108 255 
          

    Summa utgående balansavräkning med statsverket 44 347 99 521 

 

Not 21 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31 
    Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 25 564 18 149 
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Not 22   Stats-
kapital 

Balanserad 
kapital-

förändring, 
avgiftsbelagd 
verksamhet 

Balanserad 
kapital-

förändring, 
bidrags-

finansierad 
verksamhet 

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-
räkning 

Summa 

    Utgående balans 2019 29 658 13 529 170 085 27 632 240 904 
    varav           
    Ej lånefinansierade inventarier 29 658 0 0 0 29 658 

    
Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 0 13 529 0 -4 562 8 967 

    Avslutade externa medel RTA 0 0 13 298 -3 461 9 841 
    Semesterlöne- och löneskuld 0 0 -2 554 358 -2 196 
    Lönegaranti konkurser 0 0 71 912 33 451 105 363 
    Lönegaranti rekonstruktioner 0 0 85 150 6 334 91 484 
    Avsl externa medel och ANL SCR 0 0 2 278 -4 487 -2 213 
                
    Ingående balans 2020 29 658 13 529 170 085 27 632 240 904 
                
    Föregående års kapitalförändring 0 -4 562 32 194 -27 632 0 

              

  Årets förändring           

  varav           

  Ej lånefinansierade inventarier 9 315 0 4 210 0 13 525 

  
Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 0 0 0 7 200 7 200 

  Avslutade externa medel RTA 0 0 0 -5 164 -5 164 

  Semesterlöne- och löneskuld 0 0 0 1 003 1 003 

  Lönegaranti konkurser 0 0 0 4 853 4 853 

  Lönegaranti rekonstruktioner 0 0 0 4 913 4 913 

  Avsl externa medel och ANL SCR 0 0 0 -8 868 -8 868 

              

  Summa årets förändring 9 315 0 4 210 3 937 17 462 
              

  Utgående balans 2020 38 972 8 967 206 489 3 937 258 366 
 

Årets kapitalförändring beror till största del på den värdereglering som Länsstyrelsen gör för 
statens räkning gällande lönegarantin. Dels har utbetalda lönegarantiersättningar ökat och uppgår 
till 643 (314) mnkr. Dels har utdelningarna för tidigare utbetald lönegaranti minskat och uppgår 
till 33 (48) mnkr. Slutligen har även avskrivningar på lönegarantifordringar på totalt 253 (32) 
mnkr genomförts. Avskrivningarna påverkar resultaträkningen genom att värderingen på 13 
procent som fordran för dessa företag värderats till, blivit en konstaterad förlust.  

Statskapitalet ökar till följd av att Länsstyrelsen erhåller bidrag från MSB 2:4 anslag. 
Anläggningar finansierade av dessa bidrag lånefinansieras inte utan påförs statskapitalet. 
Kommande års avskrivningar kommer att minska värdet för dessa anläggningar på statskapitalet. 

 

 

 



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

140 
 

 

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 2020-12-31 2019-12-31 

    Ingående avsättningar 141 153 

    Årets pensionskostnader 307 121 

    Årets pensionsutbetalningar -120 -134 

    Utgående avsättning 328 141 

 

 

Not 24 Övriga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31 
    Lokalt omställningsarbete     

    Årets förändring 229 -1 169 

    Utgående balans 7 513 7 283 

          

    Omstruktureringsåtgärder     

    Årets förändring - - 

    Utgående balans - - 

          

    Summa övriga avsättningar 7 513 7 283 

 

Under året har 1,2 mnkr i avsättning för omställningsmedel gjorts och 1,0 mnkr har förbrukats. 
Länsstyrelsen bedömer att cirka 1 mnkr kommer att förbrukas under 2021 av de avsatta 
omställningsmedlen. 

 

Not 25 Lån i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31 
    Ingående balans 47 145 56 771 

    Under året upptagna lån 33 325 19 522 

    Årets amorteringar -32 744 -29 147 

    Utgående balans 47 727 47 145 

          

    Beviljad låneram 85 000 90 700 

 

De ändrade reglerna för låneupptag trädde i kraft under året och innebär att låneupptaget för året 
avser perioden januari till december 2020. Enligt de gamla reglerna avsåg perioden tidigare 
januari till november för årets låneupptag, vilket medför att för år 2020 ingår också december 
2019 i låneupptaget med motsvarande 6,2 mnkr. En uppskattning av nedlagda kostnader för 
december 2020 är 1,0 mnkr.   

Skillnaden mellan tilldelad låneram och utfallet beror på att investeringar som tidigare planerades 
att lånefinansieras, istället finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) 
2:4 medel. Efter en utredning tillsammans med Ekonomistyrningsverket i december 2019 
justerades redovisningen till ett bidragsfinansierat projekt på statens centralkonto i Riksbanken 
(SCR). Detta medförde att beviljad låneram inte hann justeras. De planerade investeringarna 
hänförs till programmet för kontinuitet och resiliens (PKR).   
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Not 26 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31 
    Utnyttjad - - 

    Beviljad låneram 30 000 30 000 

 

 

Not 27 Kortfristiga skulder till andra 
myndigheter 2020-12-31 2019-12-31 

          

    Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 20 971 21 521 

    Lagstadgade arbetsgivaravgifter 16 831 15 295 

    Premier avtalsförsäkringar - - 

    Mervärdesskatt 908 1 230 

    Summa 38 710 38 047 

 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter innefattar både anställd personal samt lönegaranti. 

 

Not 28 Leverantörsskulder 2020-12-31 2019-12-31 
    Leverantörsskulder 63 986 92 815 

 

Skillnaden mellan åren består främst av ett licensinköp på 15 mnkr i december 2019. 

 

Not 29 Övriga kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 
          

    Personalens källskatt 10 201 9 317 

    Skulder, finansiell leasing - - 

    Övriga kortfristiga skulder 6 646 5 307 

    Bestående av     

    Preliminärskatt lönegaranti 4 870 4 400 

    Transfereringar under utbetalning 1 278 278 

    EU-medel för vidarebefordran 0 0 

    Övrigt 497 629 

  Summa 16 847 14 625 

 

 

Not 30 Depositioner 2020-12-31 2019-12-31 
    Depositioner 25 563 18 144 
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Inbetalt belopp under 2020 uppgår till 27 (20) mnkr, medan utbetalt belopp uppgår till 19 (34) 
mnkr. Utbetalning sker när gäldenären kräver det eller efter dom i tingsrätt. När detta sker är svårt 
att bedöma varvid Länsstyrelsen väljer att inte ange någon del av posten som kommer regleras 
efter mer än 12 månader. 

Not 31 Periodavgränsningsposter 2020-12-31 2019-12-31 
          
    Upplupna kostnader     
    Upplupna löner, arvoden inkl social avg 10 949 6 367 
    Upplupna semesterlöner inkl social avg 46 700 40 176 
    Upplupna räntor 0 0 
    Övriga upplupna kostnader 10 803 11 044 
    Summa upplupna kostnader 68 451 57 587 
          
    Oförbrukade bidrag från annan myndighet 145 933 137 211 

    varav     

    Naturvårdsverket 45 328 68 605 

    Länsstyrelsen i Örebro län 42 495 22 532 

    Statens jordbruksverk 17 913 15 307 

    Havs- och vattenmyndigheten 14 886 6 803 

    Länsstyrelsen i Jönköpings län 8 897 3 474 

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5 577 4 135 

    Riksantikvarieämbetet 3 120 2 145 

    
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande 2 521 2 792 

    Länsstyrelsen i Uppsala län 2 378 5 525 

    Statens energimyndighet 679 2 558 

    Länsstyrelsen i Stockholms län 618 1 613 

    Länsstyrelsen i Dalarnas län 602 36 

    Post- och telestyrelsen 487 171 

    Kärnavfallsfonden 151 - 

    Arbetsförmedlingen 102 1 090 

    Länsstyrelsen i Västmanlands län 98 68 

    Migrationsverket 79 - 

    Länsstyrelsen i Södermanlands län 2 - 

    Socialstyrelsen 1 0 

    Länsstyrelsen i Kronobergs län 0 146 

    Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut - 211 

          

    
Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att 
användas:     

     - Inom tre månader 36 356  30 812 

     - mer än tre månader till ett år 67 476  67 412  

     - mer än ett år till tre år 42 101  35 689  

     - mer än tre år -  3 300  

          

    
Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer 
eller privatpersoner 3 146 7 283 

    varav finansiering genom EU-fonder - - 
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    Summa oförbrukade bidrag 149 079 144 494 

          

    Övriga förutbetalda intäkter     

    Övriga förutbetalda intäkter, inomstatliga 24 730 25 784 

    Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga - - 

    Summa förutbetalda intäkter 24 730 25 784 

          

    Summa periodavgränsningsposter 242 260 227 866 

 

Upplupna löner ökar jämfört 2019 eftersom lönerevisionen 2020 är försenad och slutförs i början 
på 2021. Semesterlöneskulden har ökat med 6,5 mnkr till 46,7 mnkr då personalen inte tagit ut 
lika mycket semester till följd av den krisorganisation Länsstyrelsen haft under året. 
 
De oförbrukade bidragen gentemot Naturvårdsverket består till största del av bidrag för 
förorenade områden och där skillnader mellan åren beror på när kommunerna rekvirerar bidragen 
av Länsstyrelsen. Ökningen av de oförbrukade bidragen mot Länsstyrelsen i Örebro beror på de 
nya stöd som utbetalas till följd av Covid-19. Stöden från Örebro som redovisas under denna not 
består av omsättningsstöd, lokalhyresstöd samt stöd för utökad testning. De ökade oförbrukade 
bidragen från Havs- och vattenmyndigheten består till största del av nya bidrag för sandtäckning 
av ålgräsängar samt Life Lophelia. 

 

Framtida åtaganden gällande beslutade ännu 
ej utbetalda medel från erhållna bidrag 2020-12-31 2019-12-31 

Förorenade områden 37 305 60 984 
Lokala naturvårdssatsningar (LONA) 6 442 5 602 
Vattenhushållande tjänster 2 010 1 070 
Kulturmiljövård 1 453 - 
Lokala naturvårdssatsningar (LONA) Pollinering 512 - 
Betalningstjänster 462 676 
Viltskadeersättning 394 - 
LOVA - 5 304 
Rovdjursavvisande stängsel - 165 
Spillningsinventering - 78 
Summa 48 578 73 879 
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Noter till anslagsredovisning 

Not 32 Anslag/benämning Villkor Tilldelat 
belopp Utfall 

  01 05 001 012 
Länsstyrelserna m.m., 
Västra Götalands län  

Anslagskredit 11 226 - 

   Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 12 551 12 551 
   Kredit på räntekonto 30 000 - 
   Låneram för anläggningstillgångar 85 000 47 727 
      
   Finansiering av förvaltningskostnader hos Västra 

Götalandsregionen 7 980 7 980 

   Finansiering av det länsstyrelsegemensamma arbetet med 
IT-system, datainsamling och bearbetning för havsplanering 775 773 

 

Anslaget för Rikets styrelse har en anslagsbehållning på 3 procent, vilket motsvarar 12 551 tkr. 
Utfallet för året innebär en positiv avvikelse med 18 306 tkr vilket överskrider 
anslagsbehållningen. Indraget belopp uppgår därmed till 5 755 tkr och kommer att återbetalas, 
inklusive eventuell ränta, till Riksgäldskontoret efter beslut. 

Skillnaden mellan tilldelad låneram och utfallet beror på att investeringar som tidigare planerades 
att lånefinansieras, istället finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) 
2:4 medel. Efter en utredning tillsammans med Ekonomistyrningsverket i december 2019 
justerades redovisningen till ett bidragsfinansierat projekt på statens centralkonto i Riksbanken 
(SCR). Detta medförde att beviljad låneram inte hann justeras. De planerade investeringarna 
hänförs till programmet för kontinuitet och resiliens (PKR). 

 

Not 33 Anslag/benämning Villkor Tilldelat 
belopp Utfall 

  19 01 001 012 Regionala 
tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län 

Anslagskredit 174 - 

   Anslagsbehållning som disponeras - - 

   Uppföljning och utvärdering 300 69 
   Beställningsbemyndigande 6 000 1 343 

 

Utestående åtaganden avviker väsentligt från tilldelat bemyndigande. Anledningen är att 
Länsstyrelsen tidigare haft flera fleråriga beslut som löpt ut, samt att flera projekt under året inte 
har förbrukat sina sökta medel då konferenser och resor uteblivit på grund av Covid-19. Från och 
med 2021 flyttas anslaget till Västra Götalandsregionen. Det innebär att Länsstyrelsen inte fattar 
några nya beslut från och med 2020, utan enbart verkställer utbetalningar av tidigare beslut. De 
sista beslutade utbetalningarna kommer att ske 2022. 
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Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 
Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande 
under den period som årsredovisningen avser. 

För vidare länsning om Länsstyrelsens process för intern styrning och kontroll hänvisas till Intern 
styrning och kontroll under avsnittet Om Länsstyrelsen. 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Landshövding Anders Danielsson har beslutat i ärendet. I den slutliga handläggningen 
medverkade länsöverdirektör Lisbeth Schultze, ekonomichef Emelie Zetterström, ekonom Sara 
Aminoff, budget- och chefscontroller Jonas Lundqvist samt ledningscontroller Per Milberg som 
föredragande. 

Göteborg den 16 februari 2021 

 

Anders Danielsson 

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§ p3 Följa tillståndet i länet Läget i länet 
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 
Krishantering och skydd mot olyckor 

3§ p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet 
3§ p10 Lantbruk och landsbygd Areella näringar 
3§ p11 Fiske Areella näringar 
3§ p12 Folkhälsa Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 
3§ p13 Jämställdhet Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 
3§ p14 Integration Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 
4§ p1 Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 

kap. 7§ ärvdabalken 
Areella näringar 

4§ p2 Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län Avser ej Länsstyrelsen Västra Götaland 
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 

Avser ej Länsstyrelsen Västra Götaland 

4§ p5  
 

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

Avser ej Länsstyrelsen Västra Götaland 

4§ p6 I utpekade län vara ansvarig för kontroller enligt … Avser ej Länsstyrelsen Västra Götaland 
5§ p1 Integrering av jämställdhetsperspektiv Om Länsstyrelsen – integrering av 

sektorsövergripande områden 
5§ p2 Individbaserad statistik Om Länsstyrelsen – integrering av 

sektorsövergripande områden 
5§ p3 Vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn, 

analysera konsekvenserna och ta särskild hänsyn till 
barns bästa 

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

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

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

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

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 
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Paragraf Uppgift / Uppdrag Avsnitt i årsredovisning 
5§ p6 Beakta folkhälsomålet i arbetet med bl a regional tillväxt, 

samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak 
Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

5§ p7 Verka för att förenkla för företag Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

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

Energi och klimat 

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 miljöarbetets 
utveckling 

Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet 

7§ Geografiskt områdesansvar enligt förordningen 
(2015:1052) 

Krishantering och skydd mot olyckor 
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Bilaga B. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i 
årsredovisningen 
Bilagan innehåller återrapporteringar och uppdrag som redovisas i årsredovisningen och som 
framgår i länsstyrelsernas regleringsbrev 2020. 

Uppdrag i 
regleringsbrev 
2020 

Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 

1A1 Agenda 2030 Om Länsstyrelsen – Mål och uppdrag Alla län 
1A2 Förorenade områden för 

bostadsbyggande 
Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

1A3 Åtgärdssamordning mot övergödning Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län som får 
bidrag från HaV för 
åtgärdssamordning 
och alla län som är 
vattenmyndigheter 

1A4 Förebygga introduktion och spridning 
av invasiva arter 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

1A5 Regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

1A6 Bevarandeplaner för Natura 2000-
områden, omprövning av vattenkraft 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

1 A7 Nationella planen för vattenkraft 
genomförs 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla Län 

1 A8 Hantering av EU-stöd (framför allt 
60*) 

Areella näringar Alla län 

1 A9 EU:s gemensamma jordbrukspolitik Areella näringar Alla län 
1 A10 Nationella livsmedelsstrategin Areella näringar Alla län 

1 A11 Sammanhållen landsbygdspolitik Areella näringar Alla län 
1 A12 Nationella mål för kulturmiljöarbete Kulturmiljö Alla län 
1 A13 Länsstrategier för 

jämställdhetsintegrering internt och i 
länet redovisning av integrering på 
myndigheten 

Om Länsstyrelsen – Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

Länsstrategier för 
jämställdhetsintegrering internt och i 
länet – redovisning av externt riktad 
verksamhet 

Folkhälsa, jämställdhet, integration 
mm. 

Alla län 

1 A14 Mänskliga rättigheter redovisning av 
integrering på myndigheten 

Om Länsstyrelsen – Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

Mänskliga rättigheter – redovisning 
av externt riktad verksamhet 

Folkhälsa, jämställdhet, integration 
mm. 

Alla län 

1 B1 Redovisning av 218 jakt och viltvård Övrig förvaltning och trafikföreskrifter Alla län 
Regionalt arbete, naturvård, biologisk 
mångfald, friluftsliv, hotade arter mm. 
- redovisas inkl 5118 
rovdjursförvaltning, men exkl. vht 
218* jakt och viltvård 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

1 B2 Barents hav Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Ej Västra Götaland 

1 C1 Regionala strukturfondsprogrammen 
2014–2020, samverkande insatser 

Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Alla län 

1 C2 Tilldelning av medel från anslag 1:1 
regionala tillväxtåtgärder 

Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Alla län 

1 C3 Omarrondering i Dalarnas län Areella näringar Ej Västra Götaland 
1 C4 Förenklingsarbete - underlätta för Om Länsstyrelsen – Integrering av Alla län 
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Uppdrag i 
regleringsbrev 
2020 

Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 

företag sektorsövergripande områden 

1 D2 Måluppfyllelse - kontrollplan 
livsmedelkedjan, kommunernas 
livsmedelskontroll 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

Alla län 

1 D3 Livsmedels- och foderkontrollen i 
primärproduktion 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

Alla län, 
samordnas av 
Norrbottens län 

1 D4 Operativ tillsyn om transport av avfall Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Gävleborgs, 
Norrbottens, 
Stockholms, 
Skånes och Västra 
Götalands län 

1 D6 Hanteringen av markärenden ovanför 
odlingsgränsen och på renbetesmark 

Areella näringar Ej Västra Götaland 

1 D7 En hållbar rennäring och en 
gynnsambevarandestatus för stora 
rovdjur 

Areella näringar Ej Västra Götaland 

1 D8 Långsiktigt hållbar rennäring Areella näringar Ej Västra Götaland 
1 D9 Skada på fisk och fiskeredskap - 

ersättning 
Areella näringar Alla län till HaV 

1 D10 Skada av vilt och ersättning för skada 
av vilt på annat än renar, fisk och 
fiskeredskap 

Övrig förvaltning och trafikföreskrifter Alla län 

3 B5 Samverkansråd vid Statens kulturråd  Kulturmiljö Ej Västra Götaland 
3 B7 Civilt försvar (eller i särskild ordning) Krishantering och skydd mot olyckor Alla län 
3 B9 Stödja kommunernas 

beredskapsplanering av det civila 
försvaret (eller i särskild ordning) 

Krishantering och skydd mot olyckor Alla län 

3 B17 Anvisningsmodell för 
ensamkommande barn - nyanlända 

Folkhälsa, jämställhet, integration mm 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 rapportering  

3 kap. 2 § förordning (2000:605) 
om årsredovisning och 
budgetunderlag 

Avgiftsfinansierad verksamhet Övrig rapportering 

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

Kompetensförsörjning Om Länsstyrelsen/Organisation och 
medarbetare 

7 kap. 2 § förordning (2000:605) 
om årsredovisning och 
budgetunderlag 

Skattepliktig ersättning till ledamöter i 
styrelse, råd utsett av regeringen och 
myndighetens ledande 
befattningshavare 

Finansiell redovisning 

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

Frånvaro på grund av sjukdom Om Länsstyrelsen/Organisation och 
medarbetare 

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

Utveckling av hållbara städer Hållbar samhällsplanering och boende (40–
41) 
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Bilaga D. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i 
särskild ordning 
Bilagan innehåller regleringsbrevsuppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev 2020 som redovisas i 
särskild ordning. Förteckningen är kompletterad med uppdrag från tidigare regleringsbrev, som 
redovisas i särskild ordning under 2020. 

Uppdrag ur 2020 års regleringsbrev 
Uppdrag i regleringsbrev Rapporterings-

datum 
Rapporterat till Länsstyrelsens 

diarienummer1) 

1 D1 Utvecklingsarbete tillsyn 2021-06-01 Finansdepartementet 25319–2020 
1 D5 Alkohol/livsmedelskontroll - 
digital inhämtning av uppgifter från 
företag 

2021-06-01 Näringsdepartementet 
25322–2020 

3 A1 Energi- och klimatstrategier 2021-01-31 Länsstyrelsen Dalarna 2081–2020 
3 A2 Integrering av klimat och 
energimål 

2021-01-31 Länsstyrelsen Dalarna 1610–2020 

3 A3 Skydd av dricksvatten 2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Miljödepartementet 1586–2020 

3 A4 Åtgärder havs- och 
vattenmiljö 

2021-02-15 Länsstyrelsen i Västernorrlands län redovisar 
samlat till HaV med kopia till Miljödepartementet 1403–2020 

3 A5 Restaurering o anläggning 
våtmark 

2021-02-15 Länsstyrelsen i Gotlands län redovisar samlat till 
Miljödepartementet 2130–2020 

3 A6 Skydd av tätortsnära natur 2020-09-30 Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra 
Götaland redovisar till Miljödepartementet 2013–2020 

3 A7 Friluftslivspolitiken 2021-02-15 Naturvårdsverket med kopia till 
Miljödepartementet 2084–2020 

3 A8 Skydd, skötsel och 
förvaltning av värdefulla 
naturområden, arter mm 

2021-02-15 Naturvårdsverket och HaV med kopia till 
Miljödepartementet 1613–2020 

3 A9 Strandskyddsärenden, 
statistik 

2021-02-15 Naturvårdsverket med kopia till 
Miljödepartementet 1563–2020 

3 A10 Kostnader EU-stöd 2020-02-01 Jordbruksverket med kopia till 
Näringsdepartementet 107–2020 

3 A11 Vilda pollinatörer i 
landskapet 

2021-02-15 Naturvårdsverket med kopia till 
Miljödepartementet 2137–2020 

3 B1 Kartläggning av statlig 
närvaro och service 

2020-12-31 Finansdepartementet 2018–2020 

3 B2 Handläggningstider 
överklagade beslut om lov 

2021-02-26 Boverket kopia till Finansdepartementet 2086–2020 

3 B3 Motverka vräkning av 
barnfamiljer 

2021-06-15 Boverket kopia till Finansdepartementet 1621–2020 

3 B4 Utveckling av 
handläggningstider förprövning 
djurstallar, samråd, och prövning 
miljöfarlig verksamhet 

2021-03-31 Näringsdepartementet 

Ej Västra Götaland 

3 B6 Främja kulturmiljöstrategier 2021-06-30 Kulturdepartementet 1594–2020 
3 B8 Krisberedskap och höjd 
beredskap 

2020-10-31 MSB med kopia till Justitiedepartementet 1414–2020 

3 B10 Granbarkborrar 2020-12-01 Näringsdepartementet 2145–2020 
3 B11 Förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld 

2021-03-26 Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet Ej Västra Götaland 

3 B12 Föräldraskapsstöd  Redovisas till Socialdepartementet enligt 
anvisningar i uppdrag Fi 2018/03219/SFÖ m fl 2071–2020 

3 B13 Praktisk tillämpning av 
barns rättigheter i kommuner och 

2021-07-01 
 

Länsstyrelsen i Dalarnas län redovisar samlad 
slutredovisning till Arbetsmarknadsdepartementet 2088–2020 
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Uppdrag ur 2020 års regleringsbrev 
regioner 2020-03-01 Delredovisning  
3 B14 Spelmissbruk 2021-03-31 Socialdepartementet 1622–2020 
3 B15 Utsatta EU-medborgare 2021-01-31 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat 

till Socialdepartementet 1598–2020 

3 B16 Lägesbild nyanlända och 
asylsökande 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 1418–2020 

3 B18 Beredskap och 
mottagningskapacitet nyanlända 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 4022–2020 

3 B19 Beredskap och 
mottagningskapacitet 
ensamkommande barn och unga 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 4028–2020 

3 B20 Insatser för asylsökande 2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 4033–2020 

3 B21 Utbildningsmaterial Västra 
Götaland 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Västra Götalands län rapporterar 
till Arbetsmarknadsdepartementet 2150–2020 

3 B22 Ersättning enligt §§ 37 o 
37a (2010:1122) 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 2082–2020 

3 B23 Redovisning enligt 
förordning (2010:1138) om 
samhällsorientering 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 4036–2020 

3 B24 Redovisning om portalen 
informationsverige.se 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 2092–2020 

3 B25 Nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

2020-11-13 Lst Stockholms län och Sametinget med kopia till 
Kulturdepartementet 1623–2020 

3 B26 Minoritetspolitikens mål 2021-04-06 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat 
till Kulturdepartementet Ej Västra Götaland 

3 B27 
Informationssäkerhetsarbete 

2020-09-15 Finansdepartementet Ej Västra Götaland 

3 B28 Aktiviteter på 
demokratiområdet 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Kulturdepartementet 25304–2020 

3 C1 Bredband 2021-01-29 Länsstyrelsen Dalarna redovisar samlat till PTS 
med kopia Infrastrukturdepartementet 1631–2020 

3 C2 Grundläggande betaltjänster 2020-12-01 Infrastrukturdepartementet 1423–2020 
3 C3 Prognoser Tillväxtverket 
användning 19 1:1 

 Redovisas till Tillväxtverket enligt anvisningar  2154–2020 

3 C4 Fisketillsyn 2021-02-01 HaV med kopia Näringsdepartementet 1998–2020 
3 C5 Mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld m.m. 

2021-03-12 Länsstyrelsen i Örebro län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 2093–2020 

3 C6 Territoriella program Nord 
2014–2020, medfinansieringen 

2020-04-02 Tillväxtverket kopia Näringsdepartementet Ej Västra Götaland 

3 C7 Territoriella program Nord 
2014–2020, beslutade och 
betalade EU-medel 

2020-04-02 Tillväxtverket kopia Näringsdepartementet 
Ej Västra Götaland 

3 D1 Goda exempel samordning 
kommunal tillsyn 

2021-09-01 Boverket kopia till Finansdepartementet 1624–2020 

3 D2 Hinder för digital 
detaljplaneprocess 

2021-09-01 Boverket kopia till Finansdepartementet 1634–2020 

3 D3 Tillsynsvägledning enskilda 
avlopp 

2021-02-15 HaV med kopia Miljödepartementet 1428–2020 

3 D4 Kommunal samverkan 
kontroll enligt Livsmedelslagen 
m.m. 

2020-12-31 Miljödepartementet och Näringsdepartementet 
2157–2020 

3 D5 Utvärdering Sevesotillsyn 2020-10-01 MSB med kopia Justitiedepartementet 1991–2020 
3 D6 Utveckling tillsyn enligt MB 2021-02-15 Naturvårdsverket kopia Miljödepartementet. 2096–2020 
3 D7 Stöd vatten- och 
avloppsplaner 

2021-02-15 HaV kopia Miljödepartementet 1625–2020 

3 E1 Prognoser Hermes - 
förvaltningsanslag 

2020-02-10  
2020-05-04  

ESV (HERMES) 
1812–2020 
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Uppdrag ur 2020 års regleringsbrev 
2020-07-27  
2020-10-23 

3 E2 Prognoser Hermes - 
Utgiftsområde 19 anslag 1:1 

2020-02-10  
2020-05-04  
2020-07-27  
2020-10-23 

ESV (HERMES) 

1431–2020 

3 E3 Indelning avgiftsbelagd 
verksamhet 

2020-10-07 Finansdepartementet Ej Västra Götaland 

3 E4 Redovisa statistik inom 
naturvård samt miljö- och 
hälsoskydd 

2020-03-15 Miljödepartementet 
2159–2020 

3 E5 Resultatredovisningens 
tabeller till Örebro 

2021-02-22 Redovisning Länsstyrelsen i Örebro län enligt 
anvisningar 1980–2020 

1) Från och med 2020 registrerar Länsstyrelsen ett ärende för varje uppdrag i regleringsbrevet som ska återrapporteras i 
särskild ordning. Det innebär att även uppdrag som ännu inte rapporteras har ett diariefört ärende.  
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Uppdrag ur 2019 års regleringsbrev som rapporterats 2020 
Uppdrag i regleringsbrev Rapporterings-

datum 
Rapporterat till Länsstyrelsens 

diarienummer1) 
3.3.a Projekt för datainsamling 2020-10-30 Länsstyrelsen i Södermanlands län redovisar till 

Finansdepartementet Ej Västra Götaland 

3.6 Skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar – 
vidtagna åtgärder och övningar 

2020-05-31 Justitiedepartementet 
456-18645-202 

3.7 Kulturmiljö och 
kulturmiljövärden i lokala plan-, 
bygg- och bostadsprocesser 

2020-01-31 Kulturdepartementet 
430-4135-2020 

3.9 Minoritetspolitik 2020-04-06 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat 
till Kulturdepartementet - 

3.10 Regionalt arbete inom 
energiomställning och minskad 
klimatpåverkan 

2020-01-31 
 

2020-02-22 

Länsstyrelsen Dalarnas län 
 
Länsstyrelsen i dalarnas län redovisar samlat till 
Naturvårdsverket 

- 

3.11 Tillsyn enligt Miljöbalken 2020-02-15 Naturvårdsverket - 
3.12 Tillsynsvägledning av 
enskilda avlopp 

2020-02-15 Havs- och vattenmyndigheten - 

3.13 Efterbehandling av 
förorenade områden 

2020-02-15 Naturvårdsverket - 

3.14 Strategiskt VA-arbete 2020-02-22 Havs- och vattenmyndigheten - 
3.17 Skydd av värdefull natur 2020-02-15 Naturvårdsverket 39325–2019 
3.19 Havs- och vattenmiljö 2020-02-15 Havs- och vattenmyndigheten 6578-2020-2 
3.20 Översyn av 
vattenförekomster 

2020-02-28 Miljö- och energidepartementet - 

3.21 Strandskydd 2020-02-15 Naturvårdsverket 1563–2020, 1666–2020 
3.22 Friluftslivspolitiken 2020-02-15 Naturvårdsverket 39325–2019 
3.24 Effektivare administration av 
jordbruks- och landsbygdsstöd 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Örebro län redovisar till 
Näringsdepartementet - 

3.25 Tillsyn över 
djurhälsopersonal 

2020-02-01 Statens jordbruksverk - 

3.26 Övertagande av uppgifter på 
djurområdet 

2020-02-01 Länsstyrelsen i Norrbottens län redovisar samlat 
till Näringsdepartementet -  

3.28 Infrastrukturplanering 2020-01-31 Post- och telestyrelsen - 
3.36 Förenkla för företag 2020-03-31 Länsstyrelsen i Kronobergs län redovisar samlat 

till Näringsdepartementet - 

3.37 Plan- och byggverksamhet 2020-01-31 Boverket - 
3.38 Plan- och bygglagstiftningen 2020-01-31 Boverket - 

3.39 Överklagande enligt plan- 
och bygglagstiftningen 

2020-02-28 Boverket 409–47662–2019 

3.42 Samordning av tidiga insatser 
för asylsökande 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 851-2010-2019 

3.43 Statsbidrag till verksamheter 
för asylsökande m. fl. 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 851-2010-2019 

3.44 kommunernas beredskap och 
mottagningskapacitet 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 851-5393-2019 

3.45 Fördelning av medel för 
kommunersättningar och 
etableringsåtgärder 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 851-2082-2020 

3.46 Samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 851-2414-2020 

3.47 Portalen 
www.informationssverige.se 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar 
till Arbetsmarknadsdepartementet 851-36263-2018 

3.48 Ensamkommande 
asylsökande barn 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet  851-2933-2020 
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Uppdrag ur 2019 års regleringsbrev som rapporterats 2020 
3.49 ANDT-samordning 2020-01-31 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar 

samlat till Folkhälsomyndigheten - 

3.50 Förstärkt alkohol- och 
tobakstillsyn 

 Länsstyrelserna ska lämna samlad redovisning 
till Folkhälsomyndigheten enligt anvisningar i 
uppdrag (S2016/01458/FS) Örebro län? 

705-8251-2016 

3.51 Spelmissbruk 2020-02-15 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar 
samlat till Socialdepartementet - 

3.54 Mäns våld mot kvinnor 2020-03-31 
 
 

2020-03-31 

Socialdepartementet 
 
 
Socialdepartementet 

4853–2019 

3.55 Hedersrelaterat våld och 
förtryck 

2020-03-31 Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisar till 
Socialdepartementet - 

3.56 Utsatta EU-medborgare 2020-01-31 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat 
till Socialdepartementet 20612–2018 

1) När diarienummer saknas beror det i de flesta fall antingen på att uppdraget har rapporterats av annan samordnande 
myndighet eller att rapporteringen genomförts på ett sätt som inte diarieförs. 
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