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Länsstyrelsen – en samlande kraft 
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är 
regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta hänsyn 
till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets 
kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna 
å den andra sidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titel: Länsstyrelsen Östergötland Årsredovisning 2018  
Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland 
Publikationsnummer: 2019–02 
Diarienummer: 106-2229-2019 
Bilder: Knölsvan med unge, bilden hämtad från Pixabay 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 

 
 

Innehållsförteckning 
Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 2018 ............................ 1 

Landshövdingen har ordet .......................................................................... 2 

Organisation ............................................................................................... 3 
Länsstyrelsen Östergötlands organisation ........................................................ 3 

Resultatredovisning .................................................................................... 4 

Uppgifter enligt Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion ................. 4 

Länsstyrelseinstruktion 2 § ......................................................................................... 4 
Länsstyrelseinstruktion 3 §: Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om ........................... 6 
Länsstyrelseinstruktion 4 §: Länsstyrelsens uppgifter omfattar också ..................... 37 
Länsstyrelseinstruktion 5 §: Länsstyrelsen ska vidare .............................................. 37 
Länsstyrelseinstruktion 6 § ....................................................................................... 54 
Länsstyrelseinstruktion 7 § ....................................................................................... 58 

Övrig verksamhet ........................................................................................... 60 

Övrig förvaltning ........................................................................................................ 60 
Trafikföreskrifter ........................................................................................................ 61 
Nationella minoriteter ................................................................................................ 61 
Mänskliga rättigheter ................................................................................................. 63 

Året i siffror i enlighet med regeringsbeslut S2012/4487/SFÖ ........................ 65 

Tabell A – Verksamhetskostnader 2016–2018 Tkr ................................................... 65 
Tabell B - Verksamhetskostnader 2018 .................................................................... 67 
Tabell C – Årsarbetskrafter 2016–2018 .................................................................... 69 
Tabell D – Representation ........................................................................................ 70 
Tabell E – Lokaler ..................................................................................................... 70 
Tabell F – Redovisning av ärenden 2018 ................................................................. 71 
Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2018 ............................................ 74 
Tabell H – Handläggningstider .................................................................................. 76 

Återrapporteringskrav i regleringsbrev 2018 ................................................... 78 

Utan angivet departement ......................................................................................... 78 
Finansdepartementet ................................................................................................ 83 
Justitiedepartementet ................................................................................................ 83 
Kulturdepartementet.................................................................................................. 87 
Miljö- och energidepartementet ................................................................................ 93 
Näringsdepartementet .............................................................................................. 99 
Justitiedepartementet (uppdrag) ............................................................................. 113 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 

 
 

Näringsdepartementet (uppdrag) ............................................................................ 113 
Tabeller enligt regleringsbrevsbilaga ...................................................................... 119 

Annat beslut från regeringen ........................................................................ 124 
Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer i dess arbete (M2017/03235/Mm), 2017-12-18
 ................................................................................................................................ 124 

Övriga återrapporteringskrav enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag ............................................................................................ 125 

Avgiftsbelagd verksamhet i enlighet med 3 kap. 2 § .............................................. 125 
Kompetensförsörjning i enlighet med 3 kap. 3 § ..................................................... 126 
Sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 §.................................................................... 126 

Information av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning 
enligt 2 kap. 4 § FÅB .............................................................................. 128 

Sammanställning över väsentliga uppgifter ............................................ 130 

Finansiell redovisning ............................................................................. 132 

Resultaträkning ............................................................................................ 132 
Balansräkning .............................................................................................. 133 
Anslagsredovisning ...................................................................................... 135 

Finansiella villkor ..................................................................................................... 135 
Tilläggsupplysningar och noter ..................................................................... 138 

Redovisnings- och värderingsprinciper ................................................................... 138 
Resultatredovisningen - principer ........................................................................... 139 
Ersättningar och uppdrag ........................................................................................ 141 
Noter till resultaträkningen ...................................................................................... 142 
Noter till balansräkningen ....................................................................................... 148 

 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 
 

1 
 

Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 2018 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
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Landshövdingen har ordet 
Det är med glädje jag har tagit mig an mitt nya uppdrag att från och med den 1 september 
vara landshövding och chef för Länsstyrelsen Östergötland. Den 31 augusti avslutade 
Elisabeth Nilsson sitt uppdrag efter åtta uppskattade år som landshövding.  

Östergötlands näringsliv uppvisar en stor variation av små och stora företag inom många 
olika sektorer, inte minst inom miljöteknik, visualisering och livsmedelsproduktion. Länet 
har framtidstro och innovationsrikedom, vilket tydligt framgick under den nationella 
Industridagen i februari och Innovation Day i november. Länsstyrelsen fortsätter även sitt 
aktiva arbete med att främja näringslivets internationalisering, exempelvis genom besök av 
utländska ambassadörer. Ett arbete som öppnar nya dörrar för länets näringsliv.  

Under 2018 kom ett efterlängtat beslut om tillåtlighet för Ostlänken, ett projekt som 
kommer att skapa många arbetstillfällen för länet och möjlighet till ytterligare tillväxt. 
Projektet innebär dock nya utmaningar, med underfinansierade planeringsresurser, för oss 
som länsstyrelse med en ökad ärendehantering till följd av ökat bostadsbyggande och fler 
ärenden inom bland annat kulturmiljö- och naturvårdsområdet. 

Sommarens prövningar med torka och bränder satte inte bara Östergötland, utan hela 
landet på prov. Lantbrukssektorn ställdes inför mycket tuffa utmaningar, som kommer att 
få konsekvenser även under kommande år. En välfungerande samordning i länet med gott 
samarbete både internt och externt var en förutsättning för att kunna hantera dessa kriser. 
Sommarens händelser visar på vikten av en välövad krisorganisation och en förmåga till 
kontinuitet i verksamheten oavsett vilka störningar som inträffar. Länsstyrelsen, tar sin roll 
som högsta regionala totalförsvarsmyndighet på stort allvar och arbetar nu intensivt med 
uppgiften att bygga upp totalförsvaret i länet. 

En viktig komponent för ett välfungerande samarbete är en god dialog. Landshövdingen 
leder och deltar i ett flertal olika råd och nätverk. Sammantaget utgör dessa en plattform för 
samverkan mellan statliga myndigheter, regionen, kommuner och näringslivet i syfte att 
bidra till ett livskraftigt Östergötland samt att nå de nationella målen, där Länsstyrelsen 
har till uppgift att bidra till måluppfyllelsen. 

En viktig uppgift för länsstyrelserna under 2018 var genomförandet av den slutliga 
sammanräkningen av valet till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Det 
svenska valsystemet är analogt, decentraliserat och med manuell rösträkning och därmed 
svårt att manipulera. Vi har ett robust och öppet valsystem i Sverige och det ska vi värna 
om.  

Jag vill tacka våra medarbetare för deras insatser under 2018 och ser fram emot ett fint 
2019 och alla goda möten som väntar med externa intressenter, länsstyrelsemedarbetare 
och framförallt med östgötarna.  

Carl Fredrik Graf 

Landshövding i Östergötlands län 
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Organisation 
Länsstyrelsens organisationsplan. 

 

Länsstyrelsen Östergötlands organisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild på organisationen per 31 december 2018.  
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Resultatredovisning 
Uppgifter enligt Förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 2 § 

Länsstyrelsen ska 

1. Verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till 
regionala förhållanden och förutsättningar. 

2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens 
ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. 

3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om 
dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som 
inträffat i länet. 

4. Inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter 
och andra relevanta aktörer i länet, och 

5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.  

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 

Länsstyrelsens fokusområden 2018–2019 

Länsstyrelsen har beslutat om att Agenda 2030, civilt försvar och informationssäkerhet 
samt digitalisering ska vara myndighetens fokusområden under 2018 och 2019. I stort sett 
all verksamhet på myndigheten ska kunna kopplas till något av de tre fokusområdena.   

Oljeutsläpp i skärgården utanför Valdemarsvik 

Mitt i semestertid drabbades den sydligaste delen av länets skärgård av ett oljepåslag till 
följd av en fartygsolycka som skedde utanför Västervik den 23 juli. När olyckan inträffade 
var väderläget gynnsamt och man bedömde att riskerna var små att Östergötlands känsliga 
skärgård skulle drabbas. En knapp vecka senare var läget ett annat och fartyget gled av sitt 
grund med följden att ett utsläpp av olja kom fritt i vattnet och drev mot land. Oljan nådde 
kusten vid länsgränsen och värst drabbat i Östergötland blev de yttre delarna av Torrö 
naturreservat. Saneringen som genomförts har fungerat väl utifrån förutsättningarna. Vilka 
negativa effekter på områdets värden som ändå skett på kort och längre sikt går inte att 
säga i dagsläget, men man kan konstatera att det ändå var tur att det var ett så pass litet 
oljeutsläpp som det var. För ytterligare information, se ”Information av väsentlig betydelse 
för regeringens uppföljning och prövning enligt 2 kap. 4 § FÅB”.   

Möten med statliga myndigheter och kommunstyrelseordförande 

Länsstyrelsen har under året haft möten med kommunstyrelseordföranden i länets 
kommuner och med relevanta statliga myndigheter i länet för att informera om och 
diskutera olika gemensamma länsövergripande frågor som rör exempelvis 
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arbetsmarknadsläget, Agenda 2030, digitalisering, civilt försvar, brottsförebyggande 
arbete, säkerhet i samband med valen i september, statlig värdegrund samt 
integrationsarbete.   

Utvecklingsarbete gällande Länsstyrelsens tillsynsverksamhet 

Länsstyrelsen bedriver tillsyn inom en mängd olika områden och myndigheten bedriver 
sedan tio år ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom området under namnet 
Tillsynsakademin. Under 2018 har arbetet huvudsakligen fokuserat på 
kompetensutveckling, dels genom utbildningar för både nyanställda och mer erfarna 
handläggare, dels genom möjligheten att följa med en kollega från ett annat tillsynsområde 
för att lära av varandra, ”skugga en kollega”. Kontakt har också tagits med kollegor på 
andra statliga myndigheter i länet som exempelvis Kriminalvården, Kronofogden, 
Skogsstyrelsen och Skolinspektionen för att diskutera gemensamma utvecklingsinsatser 
inom tillsynsområdet.   

Utveckla det tvärsektoriella arbetet 

Under året har Länsstyrelsen genomfört två interna seminarier och en workshop om hur 
myndigheten kan utveckla det interna samarbetet och samsynen på Länsstyrelsen gällande 
tvärsektoriellt arbete. Ett antal förbättringsområden har identifierats. Som exempel kan 
nämnas behov av framtagande av intern process för samsyn i tvärsektoriella ärenden, samt 
utbildning av nyanställda om hur myndigheten arbetar med avvägningar mellan olika 
intressen. Detta i syfte att bidra till en effektivare ärendehantering, bättre 
helhetsbedömningar och en hållbar samhällsutveckling. 

Bostadsbyggandet i länet 

Länsstyrelsen arbetar för att främja ökat bostadsbyggande och att de bostäder som uppförs 
får en god kvalitet. Länet har en hög byggtakt och flera kommuner arbetar ambitiöst med 
att öka kapaciteten i bostadsförsörjningen. Genom att delta i dialoger och kunskapsutbyte 
med kommuner, näringslivet och myndigheter medverkar Länsstyrelsen till att öka 
förutsägbarheten i planeringsprocesserna. Ärenden som gäller väsentliga tillskott av 
bostäder prioriteras i handläggningen av ärenden och Länsstyrelsen eftersträvar att ge 
tvärsektoriellt avvägda besked i så tidigt planeringsskede som möjligt. Fördjupade dialoger 
om hur mark bör förberedas för långsiktigt bostadsbyggande har skett med vissa 
kommuner. I den årliga bostadsmarknadsanalysen redovisar Länsstyrelsen en regionalt 
förankrad bild av bostadsmarknadssituationen i länet. Länsstyrelsen pekar här, trots den 
höga byggtakten, på behovet av fortsatta ansträngningar för att tillföra fler bostäder till 
rimlig kostnad för hushållen. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 
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Länsstyrelseinstruktion 3 §: Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om 

1. De allmänna valen 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Länsstyrelsen har totalt räknat 913 563 röster. Som ett led i förarbetet har Länsstyrelsen 
utbildat kommunernas valnämnder samt de politiska partierna. Ett omfattande arbete med 
en risk- och sårbarhetsanalys har genomförts inför den slutliga sammanräkningen. Ett högt 
valdeltagande och många personröster bidrog till att den slutliga sammanräkningen tog 
något längre tid jämfört med motsvarande arbete 2014. 

Utöver arbetet med genomförandet av valen hösten 2018, har det löpande arbetet med 
efterträdarvalen pågått i enlighet med reglering.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 201*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,6 0,2 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 1,5 0,2 0,1 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 4 001 396 126 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  120 83 91 

Antal beslutade ärenden 127 76 91 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

Kommentarer till tabellen  

Den ökande verksamhetskostnaden och antalet ärenden beror på att det 2018 genomfördes 
val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.  

Samlad bedömning av resultat  

Planeringen och genomförandet, samt sammanräkningen av valen 2018 till riksdag, 
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har genomförts enligt plan inom rimlig 
tidsrymd och på ett rättssäkert sätt. 

Utöver arbetet med genomförandet av valen hösten 2018, har det löpande arbetet med 
efterträdarvalen pågått i enlighet med reglering och på ett rättssäkert sätt. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

2. Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av 
åtgärder mot djursjukdomar 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Länsstyrelsens sammanfattande bedömning av arbetet med målen och kontrollen i 
livsmedelskedjan, är att kontrollen är riskbaserad, sker regelbundet, innefattar relevanta 
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krav i lagstiftningen och utförs på ett sätt som är ändamålsenlig och har effekt. Eftersom de 
nationella operativa målen för djurskyddskontrollen är mycket tydliga och höga, i 
förhållande till de andra kontrollområdena i livsmedelskedjan, har flest personella resurser 
prioriterats till denna del av kontrollen. Fler kontroller skulle kunna utföras även inom de 
andra kontrollområdena där Länsstyrelsen ändå bedömt att tillräckligt många kontroller 
utförs, för att kontrollen ska ske så ofta som är lämpligt för att uppnå målen i förordning 
(EG) nr 882/2004 och kunna ha effekt. Detsamma gäller för tillsynen över 
djurhälsopersonal.  

Denna bedömning grundas både på effekten av de kontroller som utförs och de 
informationsinsatser som Länsstyrelsen har med djurägare, djurhälsopersonal och 
intresseorganisationer i länet. I samband med sommarens torka, som drabbade länets 
djurhållning hårt, mobiliserades Länsstyrelsens resurser till att ge lantbrukare och andra 
djurhållare stöd och informationsinsatser rörande foder, beten och slaktköer.  

Utbrott av epizooti- eller zoonossjukdomar prioriteras inom samordning av åtgärder mot 
djursjukdomar och antalet snabbt hanterade ärenden visar också att beredskapen är god i 
länet.  

Inom samordning av djursjukdomar i länet har flera misstankar om mjältbrand och andra 
epizootisjukdomar hanterats under året. Länsveterinär har spridit information om 
antibiotikaresistens och deltagit i flera utbildningsinsatser både på nationell och 
internationell nivå, men även i det egna länet. Därigenom har även målet om 
”Mikrobiologiska risker- att sprida kunskap om antibiotikaresistens”, som är ett 
länsstyrelsemål i den nationella kontrollplanen (NKP) avseende veterinärmedicinska 
preparat och restsubstanser, uppnåtts. 

Länsveterinär har dessutom deltagit i arbete med smittspårning på en stor ekologisk 
mjölkgård i länet som spärrats på grund av salmonella under slutet av året.  

Det finns en stor medvetenhet om såväl djurskyddsbestämmelser som livsmedelssäkerhet 
och livsmedelsredlighet i länet. Samtal som länsveterinärenheten har i möten och på sin 
servicetelefon visar på att detta är viktiga frågor, både för de östgötska konsumenterna och 
producenterna. Myndigheternas budskap att friska djur inte behöver antibiotika samt 
sambandet mellan gott djurskydd, god djurhälsa och låg antibiotikaanvändning är något 
som sprids i samhället och har långsiktig effekt på så väl produktion som konsumtion.   

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 28*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,5 1 1,3 

Årsarbetskrafter kvinnor 11,5 10,6 10,3 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 13 224 11 887 12 264 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  1 908 1 770 1 723 

Antal beslutade ärenden 1 902 1 802 1 825 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 5 4 3 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

Kommentarer till tabellen  

Under 2018 har Länsstyrelsen arbetat med förberedelser inför övertagandet samt 
införlivandet av de nya uppgifterna på djurområdet som länsstyrelserna tog över från 
Polismyndigheten från och med den 1 juni 2018 (prop. 2016/17:224, bet. 2017/18/: Ju U6 
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och rskr. 2017/18:145). Samverkan, speciellt med grannlänsstyrelserna inom samma 
polisregion, har skett avseende bland annat utbildning, ekonomiska frågor, mallar och 
rutiner, samsyn och upphandling av djurhem. För Länsstyrelsens del har det inneburit en 
ökning av antalet ärenden med 108 stycken samt en utökning av personalstyrkan med två 
medarbetare andra halvåret. 

Samlad bedömning av resultat  

Den samlade bedömningen av resultatet är att Länsstyrelsen Östergötland i stort lever upp 
till de övergripande gemensamma myndighetsmålen som finns i Sveriges fleråriga 
kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP) och till bestämmelserna om kontroll i 
livsmedelskedjan i EU:s kontrollförordning, (EG) nr 882/2004.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

3. Regional tillväxt 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Länsstyrelsen Östergötland har som vision ”Ett livskraftigt Östergötland” vilket omfattar ett 
offensivt arbete med initiativ som ska leda till utveckling och hållbar tillväxt. Vi arbetar, 
inom sakområdet regional tillväxt, i enlighet med myndighetens övergripande mål. Ett 
mindre urval av insatser tas upp nedan. Fler exempel, sådant som är finansierat av anslag 
1:1 Regionala tillväxtåtgärder eller i samverkan med Region Östergötland, återfinns även 
under återrapportering av regleringsbrevsuppdragen 1.25 och 1.26. Exempelvis är vi 
projektägare till flera olika regionala utvecklingsprojekt, där några även bidrar till 
internationella samarbeten i Östergötland. Flera av dessa möjliggörs genom 
medfinansiering från anslaget och redovisas därför under regleringsbrevsuppdraget 1:26. 

Försvarsmaktsråd Östergötlands arbete har fortsatt under året. Arbetsgrupper har arbetat 
löpande med rekryteringsfrågor samt rörlighet för arbetskraft mellan Försvarsmakten och 
övriga samhället. Vid Rådets möte den 13 april 2018 var temat ”Kommunernas behov och 
perspektiv”. 

Länsstyrelsen träffar länets större företag två gånger per år.  Årets teman har varit; Rätten 
att bruka skogen och Industridag Östergötland vid vårens möte. Vid höstens möte 
diskuterades upplägg och innehåll för kommande möten i samband med att landshövding 
Carl Fredrik Graf bjöd in till sitt första möte. Linköpings universitet och 
Arbetsförmedlingen medverkar också vid dessa möten. De ger en uppdatering av läget i 
länet och arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor diskuteras med företagen.  

Länsstyrelsen deltar som adjungerad i ALMI Företagspartner Östergötland AB:s styrelse, 
och i arbetet med att fördela nationella checkar för grön tillväxt, digitalisering och 
internationalisering.  
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Volymer och kostnader (Avser verksamhet 30*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 1,3 1,5 1,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,8 2,9 2,7 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 5 879 5 672 5 069 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  23 26 22 

Antal beslutade ärenden 19 24 20 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 20 25 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  4 865 2 497 2 228 

Kommentarer till tabellen  

Den ökade bidragsutbetalningen är orsakad av utbetalningar till partners inom projektet 
Framtidens solel i Östra Mellansverige. Projektet avslutades i slutet av året, och mer 
kostnader hade upparbetats än tidigare.   

Samlad bedömning av resultat  

Den samlade bedömningen inom regional tillväxt är att arbetet har kunnat bedrivas mycket 
tillfredställande i länet under året. Arbetet har skett genom varierande insatser. Länet har 
lyfts fram vid internationella kontakter, ambassadörsbesök, kommunbesök, kontakter med 
regering och departement, med mera. Länsstyrelsen skapar också en arena för företag i 
länet genom att underlätta kontakter och uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor 
som rör jämställdhet, miljö och integration. Våra initiativ skapar resultat genom att 
uppmuntra till möten, samarbeten och nya projekt som leder länet framåt. För uppnå 
utmärkt resultat skulle ytterligare samverkan kring finansiering och planering av insatser i 
länet tillsammans med regionalt utvecklingsansvarig Region Östergötland behövas. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

4. Infrastrukturplanering 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Ostlänken och andra planer för transportinfrastruktur 

Beslut om tillåtlighet för Ostlänken kom i början av juni och även beslut om ersättning till 
länsstyrelserna, vilket inneburit att arbetet ytterligare intensifierats. Länsstyrelsen har 
bland annat deltagit i möten angående masshantering, vattenverksamhet, barriäreffekter, 
riskhantering och miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsens styrgrupp, länsledning och 
enhetschefer, har träffats regelbundet och en arbetsgrupp bestående av handläggare från 
enheterna kultur- och samhällsbyggnad, lednings- och verksamhetsstöd, miljöskydd, 
naturvård, samt rättsenheten har genomfört månatliga möten. 

Under året har även planläggning av övriga större infrastrukturprojekt genomförts. Bland 
annat utbyggnad av dubbelspår på järnvägssträckan Mjölby – Hallsberg och ombyggnad av 
väg E22 vid Söderköping. För väg E 22 har Länsstyrelsen ingått i en referensgrupp 
tillsammans med Söderköpings kommun, Region Östergötland och AB Göta kanal. 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 
 

10 
 

 

Ny generation järnväg (NGJ) 

Länsstyrelsen har deltagit vid möten med arbetsgrupp och referensgrupp i mån av tid 
angående NGJ och särskilt sträckan Linköping - Jönköping. Samverkan har skett mellan 
berörda länsstyrelser. Arbetet är pausat av Trafikverket från och med oktober 2018. 
Länsstyrelsen har gjort en hemställan om att få redovisa hur arbetet med NGJ skulle kunna 
bedrivas framöver. 

Godstransportråd  

Godstransportrådet, som leds av landshövdingen, är viktigt för att samla de regionala 
insatserna kring utveckling av godstransportsektorn. Länsstyrelsen administrerar och 
planerar rådets återkommande möten i samverkan med Trafikverket. Ett möte har 
genomförts under året (den 19 april 2018). För närvarande sker en översyn av 
arbetsformerna i rådet.  

Länstransportplan   

Länstransportplan för 2018–2029 har tagits fram av Region Östergötland. I 
länstransportplanen listas och prioriteras åtgärder och projekt, till exempel nybyggnation 
av vägar och trafiksäkerhetssatsningar. Länsstyrelsen har deltagit vid tre av fem möten med 
arbetsgrupp och referensgrupp för framtagande av planen. Vid dessa möten deltar, förutom 
tjänstemän från Regionen, även representanter från länets kommuner.  

Infrastrukturplanering 

Länsstyrelsen har vid särskilda möten informerat de som fått bifall i 
landsbygdsprogrammet om regelverk och genomförande. I övrigt ges information till 
sökande, intressenter och beviljade projekt efter behov och önskemål. Likt tidigare år har 
myndigheten informerat kommunerna genom det regionala forumet som finns för IT-
infrastruktur. Länsstyrelsen har information om stöden på hemsidan. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 34*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,7 0,6 1,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,5 0,4 0,7 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 1 252 1 042 1 779 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  39 41 36 

Antal beslutade ärenden 41 33 34 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  21 70 1 682 

Kommentarer till tabellen  

Uppdrag avseende bredbandsinfrastruktur har flyttats över till Region Östergötland i 
början av 2017. De lägre bidragsutbetalningarna är en följd av bland annat minskade 
utbetalningar för bredband. 
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Samlad bedömning av resultat  

I arbetet med Ostlänken har det under året funnits viss osäkerhet kring kostnader för 
järnvägen och ersättningar till länsstyrelsen för ärendehandläggningen. Dessa frågor har 
fått en tydligare inriktning efter regeringens tillåtlighetsbeslut i juni. Länsstyrelsens 
insatser har varit av mindre omfattning men bedöms ändå tillräckliga med hänsyn till 
rådande planeringsosäkerheter. Samverkan mellan länsstyrelserna har skett endast i 
begränsad omfattning. Gott resultat med hänsyn till förutsättningarna. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

5. Hållbar samhällsplanering och boende 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Under 2018 har Länsstyrelsen prioriterat arbetet med kommunala detaljplaner och 
översiktsplaner. Inom området fysisk planering har myndigheten haft långa svarstider i 
några av ärendegrupperna. Som exempel kan nämnas överprövning av 
strandskyddsärenden och remissvar till kommuner och myndigheter.  

Uppdrag inom havsplaneringen har genomförts, liksom framtagande av den regionala 
bostadsmarknadsanalysen (BMA). Uppdrag 49 utfördes och redovisades i BMA. 
Slutsatserna i BMA kommunicerades med kommunerna och näringslivet på särskilda 
möten. I november medverkade samhällsbyggnadsdirektören på Konkurrensverkets 
seminarium på Länsstyrelsen om konkurrens i bostadsbyggandet. 

Den 28 mars genomförde planfunktionen och miljöskyddsenheten ett kunskapsseminarium 
om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten med länets kommuner. Ett 
kunskapsseminarium om hantering av strandskyddsfrågor har genomförts tillsammans 
med naturvårdsenheten. 

Den 10 april 2018 bjöd Länsstyrelsen in till ett seminarium angående kommunernas 
byggtillsyn enligt PBL. På träffen informerade Länsstyrelsen om risk- och säkerhet i plan- 
och byggprocessen, diskuterade tillsammans med kommunerna om hur kommunerna 
uppfyller kraven på lagstadgade handläggningstider enligt plan- och bygglagen samt 
informerade om nyheter inom PBL-området. Mötet genomfördes som en del i 
Länsstyrelsens tillsynsvägledningsplan.  

Länsstyrelsen har under hösten genomfört möten med kommunernas tjänstemän inom 
samhällsplanering såsom handläggarträffar (Kinda, Linköpings och Norrköpings 
kommuner), länssamråd (Linköping, Motala och Norrköping) samt rådgivande möten med 
flera kommuner i planfrågor, såsom undersökningssamråd om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Beroende på hög arbetsbelastning i kombination med 
vakanser genomfördes sådana rådgivande möten endast i en mycket begränsad omfattning 
under det första halvåret. Generellt under året har planverksamheten haft fördröjningar i 
handläggning av ärenden, särskilt strandskyddsärenden, och remissvar till kommuner och 
myndigheter.  
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Länsstyrelsen har under hösten återupptagit uppdraget att ansvara för den lokala 
redaktionen för Planeringskatalogen, som är ett länsstyrelsegemensamt projekt för att 
tillhandahålla planeringsunderlag till kommunerna. Länsstyrelsens egen geodata har 
publicerats inför lanseringen av Planeringskatalogen i oktober.  

Sex stycken sammanfattande redogörelser om aktualiteten hos kommunala översiktsplaner 
enligt 3 kap. 28 § plan- och bygglagen har tagits fram under året. Tre överprövningar enligt 
11 kap. 10 § plan- och bygglagen har genomförts.  

Länsstyrelsen har även medverkat på möten där andra statliga myndigheter begärt vårt 
deltagande såsom precisering av riksintresset Norrköpings hamn, Energimyndighetens 
samråd om riksintressen för vattenkraft samt översyn av Försvarsmaktens respektive 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) riksintressen för totalförsvar. I 
samtliga dessa processer har kommundialoger skett.  

Den 28 mars genomförde planfunktionen och miljöskyddsenheten ett kunskapsseminarium 
om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten med länets kommuner. Ett 
kunskapsseminarium om hantering av strandskyddsfrågor har genomförts tillsammans 
med naturvårdsenheten. 

Den 10 april 2018 bjöd Länsstyrelsen in till ett seminarium angående kommunernas 
byggtillsyn enligt PBL. På träffen informerade Länsstyrelsen om risk- och säkerhet i plan- 
och byggprocessen, diskuterade tillsammans med kommunerna om hur kommunerna 
uppfyller kraven på lagstadgade handläggningstider enligt plan- och bygglagen samt 
informerade om nyheter inom PBL-området. Mötet genomfördes som en del i 
Länsstyrelsens tillsynsvägledningsplan. Höstens planerade PBL-träffar har däremot inte 
kunnat genomföras på grund av hög arbetsbelastning. 

Planfunktionen har under hösten anordnat och genomfört två interna workshopar med 
syftet att utveckla och effektivisera de interna tvärsektoriella rutinerna. Varje workshop 
lockade cirka 20 deltagare från hela Länsstyrelsen.  

Planfunktionen har aktivt bidragit naturvårdsenhetens uppdrag om att ta fram regionala 
handlingsplaner för grön infrastruktur och i arbetet med bevarandeplan för Natura 2000-
områden i Norrköpings kommun.  

Under perioden april-december har utbyte skett med Boverket genom att 
samhällsbyggnadsdirektören på Länsstyrelsen och en enhetschef på Boverket har delat sina 
tjänster med varandra. Båda har arbetat 50 % på varje myndighet. Utbytet har gett en ökad 
förståelse mellan myndigheternas olika uppdrag inom hållbar samhällsplanering.  

Inom området stöd till boende (41*) har antalet ärenden ökat kraftigt. Detta till följd av att 
nya stöd har införts och att solcellsstödet har gjorts mer attraktivt, vilket gjort att antalet 
inkommande ärenden har ökat markant inom denna stödform. Under året har antalet 
inkomna ärenden inom området stöd till boende ökat med sammanlagt nästan 200 % 
jämfört med föregående år.  

Inom stöd till boende har särskilda insatser gjorts i form av evenemang med föreläsning 
och info om stöd till solceller och bidrag till energilagring där Länsstyrelsen deltagit med 
handläggare vid sammanlagt tre olika evenemang som anordnats av Linköpings, Mjölby, 
Vadstena och Ödeshög kommuners energi och klimatrådgivare. 
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Forum för hållbart samhällsbyggande 

Länsstyrelserna samarbetar inom sakområdet Hållbar samhällsplanering och boende 
genom nätverket ”FORUM för hållbart samhällsbyggande”. Målet för nätverket är att arbeta 
strategiskt för att utveckla Länsstyrelsens olika roller inom samhällsbyggnadsområdet, 
samt utveckla samarbetet mellan länsstyrelserna för att bidra till en kvalitetsutveckling av 
samhällsbyggandsområdet och ta vara på kreativiteten hos medarbetarna. Nätverket har 
beredningsgrupper med tillhörande handläggarnätverk som bereder olika gemensamma 
frågor/remisser/regleringsbrevsuppdrag. Nätverket anordnar årligen ett stort 
möte/konferens för samtliga medarbetare inom sakområdet. 2018 hölls mötet i Växjö på 
temat Stad och land med Länsstyrelsen Kronoberg som värd. Under 2018 har 
länsstyrelserna samverkat mellan länsstyrelserna och med ett flertal nationella verk och 
myndigheter kring olika uppdrag och remisser. Nätverket bistår även statliga utredningar 
med mera. Länsstyrelsernas samverkan kring stöd och bidrag har utvecklats mycket under 
2018. En särskild samordnare med ett kansli har anordnats med säte hos Länsstyrelsen 
Stockholm. Ett flertal handläggarträffar och utbildningstillfällen för länsstyrelserna har 
anordnats inom nätverket.  

Nätverket samverkar med Lantmäteriet och Boverket i den nationella satsningen Digitalt 
först – Obruten digital samhällsbyggnadsprocess. I det arbetet är det särskilt betydelsefullt 
att Planeringskatalogen lanserades den 1 november 2018. Planeringskatalog är en 
webbtjänst, framtagen genom ett gemensamt projekt på initiativ av nätverket i samverkan 
med Boverket, som effektiviserar länsstyrelsernas lagstadgade uppgift att sammanställa och 
tillhandahålla statliga myndigheters planeringsunderlag av betydelse för hushållning med 
mark och vatten. Planeringskatalogen svarar på kommunernas och samhällets behov av en 
effektivare process kring samhällsplanering och skapar möjlighet att fatta beslut med hög 
kvalitet.  Planeringskatalogen kommer på sikt involvera närmare 100 nationella och 
regionala myndigheter, och bli en del av den obrutna digitala samhällsbyggnadsprocessen. 
Under hösten 2018 har nätverket tagit initiativ till en översyn av samverkansformer och 
arbetssätt för att kunna möta bland annat en Obruten digital samverkansprocess och ökat 
krav på samverkan mellan nationella myndigheter i att stödja landets kommuner. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 40* och 41*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 2,6 2,4 2,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 7,1 5,9 5,2 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 10 637 9 300 8 617 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  1 967 999 827 

Antal beslutade ärenden 1 289 926 805 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 18 6 8 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  -191 389 400 

Kommentarer till tabellen  

Den väsentligt ökade verksamhetskostnaden och ärendevolymen avser i huvudsak 
hantering av bidragsärenden, främst ansökningar om solcellsbidrag samt att stödformen 
radonbidrag har införts under året. 

En del av det statliga stödet via Havs- och vattenmyndighetens anslag för bidraget KOMPIS 
(Kommunalplanering i statlig samverkan) har återbetalats på grund av avslutad Kompis-
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verksamhet i Valdemarsviks kommun. Av denna anledning är det ett negativt belopp på år 
2018 bidragsutbetalningar. 

Samlad bedömning av resultat  

Länsstyrelsen bedömer att utvecklingsbehov föreligger. Bedömningen grundas på att 
verksamheten inom fysisk samhällsplanering har genomförts i mindre omfattning än 
planerat. Begränsningar har skett vad avser rådgivning och annat stöd till länets kommuner 
samt långa handläggningstider för ärenden och remisser. Länsstyrelsen bedömer att detta 
sannolikt har bidragit till fördröjning av kommunens och näringslivets beslutsprocesser 
inom samhällsbyggande.  

Även i verksamheten som gäller stöd till boende har några ärendegrupper haft längre än 
förväntad handläggningstid. Detta gäller särskilt ärenden om statligt stöd till solceller där 
antalet inkomna ansökningar ökat kraftigt från 386 ärenden år 2017 till 1 172 ärenden år 
2018. För stöd till boende bedöms att utvecklingsbehov föreligger. Detta grundas på att det 
är långa handläggningstider i ärenden som gäller stöd till solceller, vilket beror på en 
oväntad stor ökning av antal ärenden i kombination med att ett nytt stöd införts 
(radonbidrag). 

Den samlade bedömningen är därför att målen endast delvis har uppfyllts och att resultatet 
har ett utvecklingsbehov. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

6. Energi och klimat 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Länsstyrelserna ska med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda 
det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende 
energiomställning och minskad klimatpåverkan.  

Länsstyrelsen har samordnat arbetet genom att till exempel leda Östergötlands energi- och 
klimatråd, som också är referensgrupp för den regionala energi- och klimatstrategin. 
Länsstyrelsen samordnar ett regionalt nätverk med fokus på energieffektivisering inom 
industrin samt i samverkan med Region Östergötland och Energikontoret Östergötland, ett 
nätverk för kommunernas energistrateger. Länsstyrelsen har drivit projekt, arrangerat samt 
deltagit i utbildningar och mässor. Nätverk och övriga forum har bidragit till ökad 
kunskapsuppbyggnad, samverkan och dialog mellan regionala aktörer kring 
energiomställning och minskad klimatpåverkan.  

Leda och samordna arbetet med att i dialog med andra aktörer i respektive län 
ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier.  

Länsstyrelsen har, tillsammans med Regionen och Energikontoret, arbetat med att ta fram 
en ny energi- och klimatstrategi och nya klimatmål, som ska antas den 15 oktober 2019. 
Möten med referensgruppen för strategin har hållits och underlag till en politikerutbildning 
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i form av en film har tagits fram. En enkät har skickats ut till länets kommuner om 
förutsättningar och utmaningar kopplat till området och en enkät har skickats ut till 
regionala aktörer med förslag på nya klimatmål och insatsområden i strategin, utifrån 
uppföljning av nuvarande regionala mål samt nationella mål. Detta har gett ett bra 
underlag och regionalt engagemang i det vidare arbetet med strategin, samverkan med 
Regionen innebär också att strategin kommer att antas i regionfullmäktige.  

Samordna åtgärder för fossilfria transporter och inom ramen för arbetet med 
de regionala energi- och klimatstrategierna, i dialog med Energimyndigheten, 
ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel.  

Länsstyrelsen har inom ramen för de regionala energi- och klimatstrategierna påbörjat 
arbetet med regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. 
Tillsammans med övriga länsstyrelser hålls dialogen med Energimyndigheten och 
avstämningar med LEKS samt mindre arbetsgrupper. Rapporter och kunskapsunderlag har 
samlats in från regionala projekt och nationella studier som utgör en viktig del i planens 
strategiska innehåll.  

Med utgångspunkt i de regionala energi- och klimatstrategierna och 
Klimatklivet samordna och i dialog med aktörer verka för effektiva 
klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder.  

Länsstyrelsen har löpande informerat och väglett om investeringsstödet Klimatklivet via 
möten, utskick och personliga kontakter med aktörer i länet. Under året beviljades 92 
stycken klimatinvesteringsåtgärder i länet, stöd på totalt drygt 260 miljoner kronor, varav 
135 miljoner kronor gick till gasföretaget Gasum AB som ska bygga en 
produktionsanläggning för flytande biogas. Andra åtgärder som har beviljats stöd är bland 
annat energikonvertering och laddstationer för elfordon. Åtgärderna har, förutom att bidra 
till att minska koldioxidutsläppen, även positiva synergieffekter på andra miljömål som 
Frisk luft, God bebyggd miljö, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.  

Verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt avseende insatser 
för att uppnå planmässiga förutsättningar inom den nationella 
planeringsramen för vindkraft till 2020.  

Länsstyrelsen verkar för detta inom ramen för ordinarie arbete med översiktsplaner. Under 
året har det varit samråd för två vindkraftsprojekt och beslut har fattats i tre ansöknings-
ärenden, i form av två avslag och ett ändringsbeslut. Länsstyrelsen har också yttrat sig till 
Mark- och miljödomstolen och deltagit på sammanträde om ett överklagat beslut om 
tillstånd till vindkraftsprojekt. Länsstyrelsen är projektägare för projektet Framtidens solel 
i Östra Mellansverige och beviljades under året stöd för en fortsättning på projektet där 
olika branscher får ökad kunskap om solel.  

Arbeta för ett ökat genomslag av de nationella klimat- och energimålen inom 
olika sakområden och funktioner, såsom miljötillsyn, yttranden, 
länsstyrelsernas roll som viktig remissinstans i miljöprövningsärenden, den 
lokala och regionala samhällsplaneringen, regionalt utvecklings- och 
tillväxtarbete samt infrastrukturarbete. 
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 För samordning av insatser inom Länsstyrelsens verksamhetsområden finns bland annat 
en intern Miljö- och klimatberedning, som gett ökad samsyn och samverkan exempelvis i 
form av gemensamt deltagande vid Innovation Day och E-day. Länsstyrelsen är också 
projektägare för projekten Framtidens solel och SUPER som kopplar samman energi- och 
klimatnytta med affärsmöjligheter. I Östergötland pågår ett planeringsarbete för 
anläggande av Ostlänken och Länsstyrelsen är aktiv i arbetet, vilket bedöms bidra till att ett 
stort kunskapsunderlag finns framtaget. 

Länsstyrelserna har tillsammans med Energimyndigheten beviljats projektmedel från 
nationella strukturfondsprogrammet till projekt Incitament för energieffektivisering (IEE), 
där Östergötland är ett av fem supportlän, för att öka energieffektivisering och 
konkurrenskraft hos små och medelstora företag genom att använda tillsynskanalen. 
Tillsynspersonal som deltar i projektet har utbildats i ”motiverande samtal”. Under året har 
ett MÖTA-projekt för IEE startats (Miljösamverkan Östergötland), nätverksträffar för 
kommuner arrangerats samt 62 företagsbesök genomförts och registrerats. Vid 
företagsbesöken har metodstöden som tagits fram av supportlänen använts och spridits. 
Länsstyrelsen har arrangerat frukostmöten för företagare i två kommuner där även 
samverkan skett med miljökontoren, Energikontoret, lokala energi- och klimatrådgivare 
och coacher för energi och klimat för att ge en samlad bild av vilka stöd som företagen kan 
få. Även kampanj för att sprida kunskap om energieffektivisering har skett genom 
annonskampanj och deltagande vid två företagsmässor (Näringslivsmässan i Linköping och 
Innovation Day). Projektet har även resulterat i ökad samverkan mellan aktörer i länet 
inom energieffektivisering. 

Även projektet ”Energieffektiviseringsnätverk” (EEnet) har beviljats medel från nationella 
strukturfondsprogrammet, och innebär att Energikontoret Östra Götaland och 
Länsstyrelsen Östergötland gemensamt koordinerar ett blandnätverk av små- och 
medelstora företag i länet. Samtliga medlemsföretag har bland annat genomfört 
energikartläggning och resulterat i åtgärder enligt handlingsplan under året. 

Samverka mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas 
arbete på området energiomställning och minskad klimatpåverkan.  

Länsstyrelsen har deltagit i LEKS möten samt två utvecklingsinsatser i form av projekten 
Trendspaning och Avfallsförebyggande som styrmedel i energi- och klimatomställningen. 
Båda projekten utgör underlag och vägledning för energi- och klimatrelaterad 
informationsspridning ut mot politiker, kommuntjänstemän och näringsliv.   

Bedöma hur insatserna har påverkat utsläppen av växthusgaser, 
energieffektivisering och andelen förnybar energi i länet.  

Länsstyrelsen har bedömt insatserna genom att följa upp de regionala målen för Begränsad 
klimatpåverkan. Förändringar i miljötillståndet mäts årligen inom den ordinarie 
uppföljningen av miljömålen. Uppföljningen bidrar till bättre beslutsunderlag för 
prioritering av insatsområden i den nya regionala energi- och klimatstrategin, samt till 
bättre underbyggda mål. Sammanlagt bidrar klimatklivsåtgärderna i länet med att minska 
koldioxidutsläppen med 65 miljoner kilo per år och åtgärder som exempelvis produktion av 
flytande biogas ger på sikt effekter både på andelen förnybar energi och utsläpp av 
växthusgaser. Övriga långsiktiga insatser bedöms också få stora effekter på såväl utsläpp av 
växthusgaser som energieffektivisering och andelen förnybar energi. Länsstyrelsen följer 
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också upp vilken typ av åtgärder som beviljats stöd inom ramen för Klimatklivet, och i vilka 
sammanhang det är relevant att ge riktad information om stödet. Länsstyrelsen har 
beviljats stöd för att ta fram en regional plattform för energi- och klimatstrategiskt arbete. 
Plattformen ska innehålla projektportföljer för varje insatsområde i energi- och 
klimatstrategin och dessa ska styras för att bidra till att uppfylla målen i strategin. Det blir 
då ett sätt att kontinuerligt följa upp insatserna, samtidigt som det tydliggörs vilka 
ytterligare åtgärder som krävs för att nå satta mål.  

Klimatanpassning 

Klimatanpassningsuppdraget (RB 1.15 Det regionala klimatanpassningsarbetet) har 
påverkats av att det under året beslutades om en nationell strategi för klimatanpassning.  

Den innebär till exempel att förändringar i Plan- och bygglagen har införts, Boverket har 
utsetts till nationellt ansvarig myndighet för den byggda miljön och att det från den 1 
januari 2019 finns en ny förordning som beskriver statliga myndigheters skyldigheter att 
arbeta med klimatanpassning. Allt detta har inneburit att klimatanpassning har blivit 
uppmärksammat på ett helt nytt sätt och att arbetet kommer att intensifieras under 
kommande år. I länsstyrelsernas nätverk för klimatanpassning har förordningen 
diskuterats med syfte att nå samsyn om tolkning av uppdraget och om hur 
klimatanpassningsarbetet ska rapporteras. Motsvarande diskussioner har förts i 
myndighetsnätverket för klimatanpassning. 

Länsstyrelsen har för avsikt att revidera den regionala handlingsplanen för 
klimatanpassning som har gällt sedan 2014. Under året genomfördes kommunbesök hos 
länets samtliga 13 kommuner för att få en bild av hur klimatanpassningsarbetet fortskrider 
samt för att få en förståelse för hur den regionala handlingsplanen används. Några 
slutsatser från kommunbesöken är: 

 Den regionala handlingsplanen används inte i särskilt stor omfattning. 
 I den mån handlingsplanen används är det främst som kunskapsunderlag. 
 Förståelsen för samhällets behov av klimatanpassning är generellt god. 
 Behovet av klimatanpassning skiljer sig väsentligt mellan olika kommuner. 
 Kommunerna behöver generellt jobba mer aktivt med att genomföra åtgärder 

som kan resultera i effekter för ett robustare samhälle. 
 Det kommunerna efterfrågar från Länsstyrelsen är främst kunskap och 

samordning av nätverk. 
 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 42*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 2,2 1,1 2,3 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,2 3,8 3,0 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 5 944 4 299 4 891 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  138 88 102 

Antal beslutade ärenden 94 49 68 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 11 6 5 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 6 592 15 900 

Kommentarer till tabellen  

Fram till april 2017 var Östergötland värdlän och tillhandahöll verksamhetsledare för LEKS 
(länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning). Efter detta överlämnades värdlänsskapet 
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till Länsstyrelsen i Dalarna. Detta innebar också att samtliga bidragsutbetalningar övergick 
till Länsstyrelsen i Dalarna och Östergötland har därför inte haft några 
bidragsutbetalningar under 2018. Under 2018 har vi haft många ärenden kopplade till 
ansökningar inom klimatklivet. 

Samlad bedömning av resultat  

I regleringsbrevet ingår det för klimatanpassningsuppdraget att mäta effekterna av 
handlingsplanens åtgärder för länets arbete med klimatanpassning. Eftersom det saknas 
nationella eller regionala indikatorer är det en svår uppgift att lösa. 
Klimatanpassningsarbetet har dessutom en lång tidshorisont där effekterna av åtgärderna 
oftast inte kan ses förrän en samhällsstörning sker. Vädret som rådde denna sommar med 
lång värmebölja, torka och extrem brandrisk kanske kan ses som ett test på samhällets 
robusthet i ett mer extremt klimat. Sommarens väder orsakade bland annat vattenbrist, 
många bränder, en ansträngd situation för de gröna näringarna och en generell påfrestning 
på samhället på grund av hög lufttemperatur. En slutsats är att samhället i viss utsträckning 
har beredskap för den här typen av händelser, men att den kan bli bättre, inte minst inom 
det förebyggande området.  

Om resultatbedömningen grundas på hur samhället klarade sommarens värmebölja blir 
Länsstyrelsens samlade bedömning ”Otillfredsställande”. Det kanske tydligaste 
förbättringsområdet är de gröna näringarnas anpassningsbehov till varma och 
nederbördsfattiga somrar. Generellt behöver klimatanpassningsfrågan integreras tydligare i 
processerna hos både kommuner och näringsliv. Här kan en framtida reviderad regional 
handlingsplan vara vägledande. 

Länsstyrelsens roll är att samordna den lokala och regionala klimatanpassningen av 
samhället med fokus på att initiera, stödja och följa upp det regionala arbetet. Konstruktiv 
samverkan sker med kommuner, näringsliv och sektorsmyndigheter. Formerna för 
samverkan kan utvecklas, varför den samlade resultatbedömningen för klimatanpassning 
blir ”Utvecklingsbehov”. När det gäller området energiomställning och klimat konstaterar 
vi att planerat arbete har utförts och att det har gett de resultat vi förväntat oss och gör 
bedömningen ”Utmärkt”. Den samlade bedömningen för energi- och klimat blir därför 
”Gott”. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

7. Kulturmiljö 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Myndighetens arbete spänner över ett flertal samhällsområden. Kärn- och 
profilverksamheter är kyrkoantikvarisk verksamhet, exploateringsarkeologi, forn- och 
kulturlandskapsvård, samhällsplanering genom PBL-beredning (Plan- och bygglagen) och 
kulturmiljövård i skogsmiljö. En bred verksamhet bedrivs inom flera andra sakområden 
tack vare det statliga kulturmiljövårdsanslaget som dels brukas för bidragsgivning externt, 
men även tas i anspråk för Länsstyrelsens egeninitierade verksamheter. 
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Skydd av fornlämningar och uppdragsarkeologisk verksamhet är en av de mer omfattande 
funktionsverksamheterna. År 2018 inkom cirka 850 arkeologiska tillståndsansökningar om 
ingrepp i fornlämning. Omkring 175 av ärendena har gått vidare till arkeologiska åtgärder 
såsom arkeologiska utredningar, förundersökningar eller undersökningar. Ärendegruppen, 
ansökan om tillstånd att använda metallsökare, minskade från 62 stycken 2017 till 6 
stycken 2018. Detta troligen på grund av en lagändring där en ansökningsavgift införts.  

Under året har många arkeologiska insatser gjorts som kan kopplas till Norrköpings och 
Linköpings innerstäder samt närområden där det råder ett högt exploateringstryck inför 
infrastrukturprojekt som Ostlänken och byggnation av såväl bostäder, nya 
centrumområden som industritomter. Riksantikvarieämbetet avsatte närmare 1,6 miljoner 
kronor i ersättning för arkeologiska insatser på Dagsmosse efter beslut om 
kostnadsbefrielse från Länsstyrelsen. Ersättningen föranleddes av att okända lämningar 
från äldre stenåldern påträffats vid torvbrytning. Undersökningarna har gett banbrytande 
resultat kring den tidigaste koloniseringen i denna del av landet.  

Länsstyrelsen deltog i Riksantikvarieämbetets pilotprojekt DAP (Digital Arkeologisk 
Process) som syftat till att handlägga arkeologiärenden utifrån en ny digital mall. Under 
hösten driftsattes länsstyrelsernas handläggarstöd ASK fornlämningar samt DAP genom 
Riksantikvarieämbetets nya Kulturmiljöregister och Fornreg. Kulturmiljöregistret innehåller 
både lämningsinformation och undersökningsinformation. Syftet är bland annat att 
effektivisera handläggningen. Under en övergångsperiod innebär systemskiftet ökad 
arbetsbelastning. För att effektivisera handläggningen av arkeologiskogsärenden deltog 
Länsstyrelsen även i projektet GIF, Gemensam inlämningsfunktion tillsammans med 
Skogsstyrelsen. Vi har lämnat bidrag till Skogsstyrelsen för granskning av kulturobjekt i 
skogsmark och eventuell registrering av dessa i FMIS/KMR. 

Riksintresserevideringen 

En förstudie med förslag på hur revideringsarbetet ska bedrivas under 2018 och 2019 
upprättades. I december avtalades, efter en överklagad upphandling, om genomförande av 
revidering av 15 riksintresseområden i tre kommuner. Revideringsarbetet i samarbete 
mellan Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Västra Götaland för riksintresset Göta 
kanal är nu i sitt slutskede. Två utkast till nya beskrivningar vad gäller riksintresset 
Söderköping och Öna har levererats till myndigheten.  

Det kyrkliga kulturarvet  

Länsstyrelsen samverkar enligt 2 § förordningen (1988:1188) om kulturminnen med de 
kulturminnesvårdande kyrkliga organen i länet genom deltagande i Linköpings stifts 
regionala och lokala samrådsgrupper. Svenska kyrkan beslutar om fördelningen av det 
statliga stödet till kyrkliga kulturminnen, KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning). Länsstyrelsen 
ska enligt kulturmiljölagen yttra sig över fördelningen i länet. Linköpings stift erhöll 2018 
ersättning om cirka 43 miljoner kronor för de delar som berör länet. Flertalet av 
församlingarnas beviljade ersättningar går till tillståndspliktiga åtgärder hos Länsstyrelsen 
enligt 4 kap. KML (Kulturmiljölagen). Det föranleder i de allra flesta fall 
tillståndsansökningar hos myndigheten. Ett av årets juridiskt mer omfattande ärenden 
gäller Vreta församlings ansökan att riva klockstapeln vid Stjärnorps kyrka vilket 
överklagades av församlingen. Ett stort antal beslut har rört ett stiftsprojekt rörande 
stöldsäkringsinsatser av äldre kyrkliga inventarier. Under året genomfördes tre 
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tillsynsbesök i slumpvis utvalda kyrkor i syfte att studera inventarieförteckningarna över 
kulturhistoriskt värdefulla inventarier skyddade enligt KML och kyrkans hantering av 
dessa. Tillsynen är reglerad enligt Kulturmiljölagen men bedrivs lågintensivt då 
tillståndsprövning istället prioriteras. Länsstyrelsen har svarat på RB KU2017/00942/KL 
angående relationen staten/Svenska kyrkan kopplat till kyrkans kulturvårdsarbete och den 
statliga årliga ersättning som utgår för denna.  

Kulturmiljö och vattentillsyn 

Åtta kulturhistoriska planeringsunderlag har i ett tvärsektoriellt samarbete med 
naturvårdsenheten sammanställts med anledning av Länsstyrelsens egeninitierade tillsyn 
av vattenverksamhet.  

Byggnadsvård i länet 

Bidrag har tillhandahållits för viktigare kulturhistoriska byggnader och anläggningar till 
exempel Medevi brunn, industrifastigheten Strykjärnet i Norrköping, radiostationen i 
Motala, byggnader inom Bersbo gruvområde, samt ett antal privata anläggningar som 
exempelvis Ljungs slott och Spellinge gård.  

Kulturlandskapsvård och kulturturism 

Ett 60-tal besöksfornlämningar har markvårdats genom skötselavtal med markägare. Ett 
nytt 25-årigt skötselavtal har framarbetats med markägaren Riddarhuset för Föllingsö 
kulturlandskap. 

Naturvårdsinventeringar i kulturreservaten samt vid Föllingsö visar på ökad biologisk 
mångfald som ett resultat av det traditionella brukandet och landskapshävden. Insatser för 
att avverka och uttransportera skog ur kulturreservaten har gjorts med anledning av 
angrepp av granbarkborre. 

På cirka 15 platser i länet har kulturmiljöguidningar i samarbete med naturvårdsenheten 
genomförts efter upphandling. 

PBL-hantering 

Handläggningen av remisser kopplade till planprocessen är mycket omfattande och helt 
central för att samhällsutvecklingen ska kunna fortgå utan störningar ekonomiskt eller 
tidsmässigt. De arkeologiska och kulturhistoriska rapporter som tas fram kopplade till olika 
exploateringsprojekt utgör en väsentlig del av den allmänna kunskapsuppbyggnaden runt 
länets kulturhistoriska utveckling. Den bidrar i allt väsentligt till att lyfta fram kulturmiljöer 
som många gånger tidigare varit dåligt kända. Länsantikvarien deltar regelbundet i 
länssamråd med de största kommunerna i länet i syfte att samråda kring 
exploateringsfrågor och kulturmiljövård.  

Remisser från andra enheter 

Drygt 600 ärenden i form av internremisser, främst enligt Plan- och bygglagen (PBL). 
Miljöbalken (MB) rörande planer, program, strandskydd, vattenfrågor, naturreservat och 
miljöskydd med mera har hanterats. Bedömningen är att ärendemängden under 2019 
kommer motsvara år 2018 eller bli högre. 
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Personal 

Under året har en byggnadsantikvarietjänst permanentats. En arkeolog har anställts i syfte 
att bereda Ostlänksrelaterade ärenden. En extra kyrkoantikvarie har avlastat verksamheten 
under november till december för att minska ärendebalanserna. En 
bostadsstödshandläggare avlastar med 10 % tjänst vad gäller utbetalningar i nationella 
bidragssystemet. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 43*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 4,1 2,1 2,6 

Årsarbetskrafter kvinnor 4,1 3,9 3,8 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 13 093 10 896 11 542 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  1 239 1 076 1 052 

Antal beslutade ärenden 1 002 985 1 112 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 38 16 12 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  10 0 0 

Kommentarer till tabellen  

Antalet inkommande ärenden fortsätter att öka inom kategorierna arkeologi och 
kyrkoärenden. Ökningen av personal har skett inom ramen för det tidsbegränsade EU-
projektet SHARE. Vikariepersonal för dessa rekryterades under senare delen av 2018.  Den 
planerade effekten med minskad ärendebalans kopplat till projektanställningen uteblev 
därför. Ökningen av ej avslutade ärenden äldre än två år, främst inom byggnadsminnen, 
kopplas till ett aktivt beslut att prioritera kulturmiljövårdsbidrag. Enligt rutin ska bidrag 
utbetalas av Riksantikvarieämbetet men på grund av störningar i betalningssystemet har 
Länsstyrelsen under året gjort en manuell bidragsutbetalning med ett belopp på cirka 
10 000 kr.  

Samlad bedömning av resultat  

Det råder generellt högt ärendetryck och vi upplever stor extern och intern efterfrågan av 
tjänster inom kulturmiljöområdet. Länsstyrelsens sammanfattande bedömning inom 
kulturmiljö är att myndigheten delvis uppfyllt verksamhetskraven enligt kulturmiljölagen, 
miljöbalken och regleringsbrev.  

Länsstyrelsen bedömer att målen är uppfyllda inom områdena exploateringsarkeologi, 
byggnadsvårdsbidrag, forn- och kulturlandskapsvård samt inom samhällsplanering. Inom 
området kulturmiljövård i skogen levereras förväntade prestationer i stort. Dock har 
myndigheten inte nått målet med handläggningstid avseende arkeologiska 
tillståndsansökningar, kyrkoantikvariska ärenden, nybildning av byggnadsminnen och 
tillståndsprövning av byggnadsminnen, riksintressen kulturmiljö samt tvärsektoriellt inom 
Länsstyrelsen; remisser av NOLA-stöd (naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet). 
Samverkan internt vad gäller vattentillsynsobjekten behöver förbättras då måluppfyllelse 
vad gäller kulturmiljöhänsyn inte nås i flertalet fall. 

Målsättning för handläggningstid är beslutad till 150 dagar avseende ansökan om tillstånd 
till ingrepp i fornlämning, 200 dagar avseende ansökan om tillstånd till användning av 
metallsökare samt 90 dagar avseende övriga ärenden enligt 2 kap KML. I vissa av dessa 
ärendegrupper når vi målsättningen men i många delar har vi svårt att uppnå målet eller 
missar det. Introducerandet av det nationella digitala ärendesystemet ASKforn har 
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inneburit omställning i driften och behov av interna processöversyner vilka ännu inte är 
avslutade. 

Under året har beredningen av ärenden om kyrkliga kulturminnen nedprioriterats med 
anledning av delaktighet i EU-projektet SHARE (Sustainable approach to cultural Heritage 
for the urban Areas Requalification in Europe) som dock varit framgångsrikt i sig.  

En särskild insats har tack vare omplanering inom enheten kunnat prioriteras; 
kvalitetssäkring av ”fråga väckt-ärenden” och befintliga byggnadsminnen så att dessa har 
uppdaterade digitala kartavgränsningar (formellt krav) vilka kommer att förmedlas till 
fastighetsdatasystemet och vårt eget WebGIS. En ur rättssäkerhetsaspekt viktig uppgift har 
således kunnat genomföras.  

Ett stort antal ändringsansökningar för byggnadsminnen har inkommit till Länsstyrelsen 
och ett 40-tal öppna ärenden där fråga har väckts om nya byggnadsminnesförklaringar 
finns. Hög ärendebalans gör att det inte har varit möjligt att komma i fas med kön i 
ärendegruppen vilket lett till orimliga väntetider för sökande som avser bygga om 
fastigheter. 

Arbete kvarstår vad gäller arbetsfältet skydd, vård och främjande av brukande av övrig 
kulturhistorisk bebyggelse som inte skyddas av KML (Kulturmiljölagen). Effekten blir att 
den samlande kraft som Länsstyrelsen kan utgöra i arbetet med bevarande och utveckling 
av stora delar av länets kulturhistoriska bebyggelse uteblir. Konsekvensen blir att värdefulla 
byggnader och miljöer inte uppmärksammas tillräckligt, vilket kan resultera i förfall, 
förvanskning och rivning. 

Länsstyrelsen bedömer att vissa kulturmiljöverksamheter når målen med god 
tillfredsställelse medan andra inte når en ur myndighetsperspektiv acceptabel 
hanteringsnivå. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

8. Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Under året har en utökning av personalstyrkan skett, främst inom informationssäkerhet 
och civilt försvar. Länsstyrelsen Östergötland har under året deltagit i flera nationella 
utvecklingsarbeten som pågår inom skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och 
höjd beredskap. Inom säkerhetsskydd och signalskydd finns kompetens som nu används 
för utveckling av arbetet att höja förmågan hos både länsstyrelser och kommuner. Inom 
uppföljning enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt kontinuitetshantering deltar 
Länsstyrelsen Östergötland i nationellt utvecklingsarbete. Här utgör länets nuvarande 
arbete ett gott exempel vad gäller utvecklat stöd till processledare och metodik. Inom skydd 
mot olyckor har kompetensen under året breddats och Länsstyrelsen har en tydlig och 
effektiv tillsyn. Kompetens och förmåga inom ledning och hantering av stora 
räddningsinsatser finns också. I länet finns en väl fungerande samverkansstruktur genom 
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”Samverkan Östergötland” som kontinuerligt utvecklas utifrån erfarenheter och uppdrag. I 
länet finns en väl fungerande operativ samverkan mellan räddningstjänsterna. Behovet av 
ledningsstöd blev dock tydligt för vissa kommuner under sommarens räddningsinsatser vid 
skogsbränder. Samverkan mellan länsstyrelserna ökar, främst inom området civilt försvar 
och höjd beredskap. Gemensamt arbete har genomförts vad gäller översyn av gällande 
lagstiftning, säkerhetsskydd och förberedelser för totalförsvarsövning 2020.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 45*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 5,5 4,5 3,9 

Årsarbetskrafter kvinnor 5,2 4,1 3,2 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 17 884 11 997 11 240 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  202 198 222 

Antal beslutade ärenden 154 215 175 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 30 1 4 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

Kommentarer till tabellen  

Ökningen av antalet ärenden äldre än 2 år rör ärenden inom Seveso. Vi har under året 
prioriterat att genomföra tillsyn istället för att granska handlingsprogrammen för 
täktverksamheter 

Samlad bedömning av resultat  

Länsstyrelsen bedömer att målen inom området är helt uppfyllda. Vid Länsstyrelsen 
Östergötland organiseras arbetet med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 
vid funktionen civil beredskap och räddningstjänst (CBR). 

Händelserna under sommaren 2018 i form av torka, vattenbrist samt brand i skog och mark 
ställde höga krav på länsstyrelsernas organisation och förmåga till samordning. 
Länsstyrelserna behövde både hantera händelser i egna län och agera kollektivt för att 
hantera situationen i hela landet. Sommaren 2018 innebar en större omfattning av torka, 
yt- och grundvattenproblem och i synnerhet av bränder. Ingen av bränderna i länet som 
uppkom var utom kontroll, ett tidigt agerande med flera räddningsstyrkor bidrog troligen 
till detta. Samlade lägesbilder sammanställdes regelbundet av Länsstyrelsen och 
samverkansmöten med en så kallad ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) 
genomfördes. Som en viktig del i det förebyggande arbetet utfärdade Länsstyrelsen 
eldningsförbud över hela länet, något som innebar en stor kommunikationsinsats. 

Under året genomfördes tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor i fyra 
kommuner samt för förbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. Tillsynsperioden för 
specifika krav inom lagstiftningen, så kallade preciserade skyldigheter slutfördes och period 
med fokus på resultat kopplat till de nationella målen inom området påbörjades med 
utvecklad metodik. Länsstyrelsen bedömer att besöken bland annat lett till tydligare 
målstyrt arbete, analyser och eventuella åtgärdsplaner för beredskap i växande samhällen 
samt förtydligat mandat för brandskyddskontrollanter. För en av kommunerna har besöken 
inneburit påskyndat arbete med handlingsprogram.  

Under året har Länsstyrelsen genomfört uppföljning av kommunernas arbete med 
krisberedskap med inriktning på resultat. Uppföljning har skett i form av besök i fyra av 
länets tretton kommuner. Länsstyrelsen har även genomfört uppföljning av samtliga 
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kommuners kostnader för krisberedskapen. I samband med Länsstyrelsens redovisning, i 
enlighet med regleringsbrev för 2018 uppdrag 1.7, har en genomgång skett av samtliga 
kommuners arbete utifrån de olika delarna i aktuell lagstiftning samt i 
överenskommelserna mellan staten och kommunerna gällande krisberedskap och civilt 
försvar.  

Länsstyrelsen bedömer att samtliga av länets 13 kommuner i huvudsak uppfyller sina 
åtaganden inom krisberedskapsområdet. Denna bedömning grundas på granskning av 
kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser, styrdokument, kommunernas självskattning 
utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) årliga uppföljning, årlig 
fördjupad ekonomisk uppföljning, genomförda uppföljningsbesök samt det arbete som sker 
tillsammans med länets aktörer inom den regionala modellen för samverkan i länet 
”Samverkan Östergötland”. Fördjupad beskrivning av resultat och effekter framgår i 
Länsstyrelsens redovisning av regleringsbrevsuppdrag 1.7 2018. Redovisningen lämnades 
till MSB den 31 oktober 2018. 

Länsstyrelsen har även bedrivit ett aktivt arbete med att stödja kommunernas arbete med 
att fortsätta utvecklingen av totalförsvaret inom länet och inom egen myndighet. Detta 
genom kompetenshöjande insatser inom totalförsvaret, utbildning i säkerhetsskydd, 
signalskydd, framtagande av metodstöd för risk- och sårbarhetsanalys, pilotutbildning i det 
nationella konceptet Gemensamma grunder i tre av länets kommuner, samt 
processledarutbildning i kontinuitetshantering för samtliga länets kommuner, nätverk och 
erfarenhetsutbyte. 

I arbetet med civilt försvar bedömer Länsstyrelsen att myndigheten har en hög 
måluppfyllelse. Denna bedömning grundar sig på det arbete som pågått internt och pågår 
inom länet. Genomförande av plan för Länsstyrelsens arbete med civilt försvar och 
informationssäkerhet (säkerhetsskydd) för åren 2018–2020 pågår. Under 2018 har 
krigsplacering, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, signalskydd och kunskapshöjande 
insatser för kommuner och näringslivet prioriterats. Fördjupad beskrivning av resultat och 
insatser framgår av Länsstyrelsens redovisning regleringsbrevsuppdrag 1.1, 1.8, 1.9 och 1.10.  

Tillsammans med övriga aktörer i länet har Länsstyrelsen färdigställt en kartläggning av 
drivmedelsbehov i samhällsviktig verksamhet. Kartläggningen ska kunna utgöra grund för 
den fortsatta planeringen på lokal, regional och nationell nivå. Projektet stäms av löpande 
med Energimyndigheten. Länsstyrelsen bedömer att projektet innebär en ökad förmåga att 
identifiera samhällsviktig verksamhet och bedöma åtgärder för att skydda dem samt ökad 
förståelse för förutsättningarna avseende planering för, och hantering av, en situation med 
drivmedelsbrist. 

Två gånger per år träffas länets Regionala krishanteringsråd för krisberedskap och skydd 
mot olyckor, där landshövdingen är ordförande. Rådet består av tio myndighetschefer eller 
motsvarande med uppgifter inom krishanteringsområdet. Rådet har under året arbetat med 
totalförsvarsfrågan och diskussion om vidareutveckling av rådet. Sedan rådet bildades har 
förändringar och krav från omvärlden inneburit att det finns behov av att se över rådets 
uppdrag och arbetsformer. Länsstyrelsens roll som högsta civila försvarsmyndigheten och 
andra aktörers uppdrag inom totalförsvaret har under de senaste åren intensifierats. Det 
finns behov av att utöka den strategiska nivån med målgruppen kommunchefer för att 
ytterligare kunna förankra och samordna insatser med bäring på krisberedskap och civilt 
försvar. Bland annat utifrån landstings- och kommunöverenskommelsen vad gäller nya 
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krav kopplat till civilt försvar. Nuvarande råd verkar på en strategisk nivå och fungerar som 
ett inriktande råd med informationsutbyte och kunskapshöjande insatser. Rådet består idag 
av en mix av tjänstemän och politiker som representerar länets aktörer. Det finns ett ökat 
behov av att strategiska beslut förankras hos samtliga aktörer som ingår i ”Samverkan 
Östergötland”. Detta för att kunna åstadkomma en gemensam nödvändig prioritering och 
samordning i länet vad gäller krisberedskap och totalförsvarsfrågor. 

Sex gånger per år träffas en styrgrupp - regional samordningsfunktion (RSF) som har till 
uppgift att initiera samverkan när det finns behov, det vill säga om någon av aktörerna i 
förväg har kännedom om risker och händelser som de befarar kan leda till större händelser, 
stora olyckor och kriser som kräver samverkan mellan aktörerna. RSF består av samtliga 
aktörer som ingår i ”Samverkan Östergötland”. Under året har Länsstyrelsen och länets 
aktörer arbetat fram en gemensam plan med prioriteringar och mål för perioden 2019–
2022.  Planen tydliggör aktiviteter, roller, ansvar och åtaganden. Målet med inriktningen 
och planen är att skapa goda planeringsförutsättningar och så bra effekt som möjligt i de 
gemensamma ansträngningarna. Stor vikt läggs vid att samhällets resurser ska användas 
effektivt och ansvarsfullt. Målen som anges i planen tar, förutom gällande lag- och 
författningskrav, sin utgångspunkt i överenskommelserna mellan kommuner och staten 
samt landstingen och staten inom området, överenskommelsen Samverkan Östergötland, 
överenskommelsen Högre regional grundsyn (Totalförsvarsplanering inom Militärregion 
Syd, 2018-2020), slutsatser från berörda parters risk- och sårbarhetsanalyser eller 
motsvarande, erfarenheter från händelser och övningar i och utanför länet samt planering 
för att länet ska kunna delta i totalförsvarsövning 2020. 

Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att arbetet inom skydd mot olyckor och 
krisberedskap samt civilt försvar sker enligt plan, uppdrag i regleringsbrev och i enlighet 
med den överenskommelse som finns mellan myndigheten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

9. Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Det systematiska arbetet med att förbättra miljötillståndet i länet har fortsatt under året.  
En satsning på ökad provtagning i vattendrag, sjöar och i kustområdena har gett oss bättre 
kunskap om vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå god status i våra vattendrag, 
sjöar och kustområden.  

Fokus för miljöskyddsenhetens arbete under 2018 har varit att arbeta med åtgärder för att 
uppnå miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan. Vi har 
också ökat dialogen med syfte att på sikt få större genomslag för våra frågor. Exempelvis 
har vi bjudit in grupper av verksamheter till möten för att lyfta aktuella frågor och 
informera om de regler som gäller. Vi har haft sådana möten för länets reningsverk, 
deponier och de lantbrukare som är så kallade IED-verksamheter 
(Industriutsläppsdirektivet).  
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Vår tydliga kommunikation kring bidragsstöd för direkta miljöåtgärder, såsom 
Klimatklivet, LOVA och saneringsbidrag har gett faktiska miljövinster.  

Vi arbetar systematiskt med att växla upp statliga anslag genom att söka EU-medel och 
olika nationella åtgärdsanslag. Under 2018 har vi deltagit i och drivit fem EU-projekt och 
ett flertal nationellt finansierade åtgärdsprojekt som innebär att vi kan fördjupa och bredda 
vår kompetens samt att fler miljöåtgärder genomförs. Det är ett effektivt sätt att växla upp 
våra begränsade resurser och uppnå en bättre miljö i snabbare takt. 

Vi har fortsatt vår satsning inom PFAS (högfluorerade ämnen) där vi bland annat ställt krav 
på provtagning hos reningsverk och deponier i länet. En sanering av ett PFAS-förorenat 
område har genomförts i länet.  

Inom förorenade områden pågår undersökningar och utredningar för flera av 
Länsstyrelsens tillsynsobjekt tillhörande riskklass 1, mycket stor risk. Inom EU-projektet 
INSURE har ett tiotal handlingsplaner för arbetet med förorenade områden lämnats in. 
Inom vår tillsynsvägledning har vi bland annat haft ett projekt om inventering samt fortsatt 
dialogen med kommunerna om hantering av föroreningar i exploateringsärenden. Vi har 
under året arbetat med att förbereda för fastställande av miljöriskområde för ett av våra 
områden. Sanering har genomförts vid tidigare sågverk i Boxholm samt vid delar av 
industriområde i Finspång, före detta Aurubis verksamhet.  

Inom Seveso har vi avslutat uppdrag kring nationell samverkan inom Sevesotillsynen, 
uppdraget särredovisades i februari 2018. Resultatet av det arbetet är att länsstyrelserna 
har inrättat en tillsynsamordnare inom området som ska bidra till att få en mer likvärdig 
tillsyn.  

Vi har under 2018 arbetat målinriktat för att genom arbetet med tillsyn och prövning verka 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Vi har bildat målarbetsgrupper inom vissa 
geografiska områden där vi effektiviserar åtgärdsarbetet genom att samordna olika 
kompetenser för att genomföra gemensamma insatser.  

Tillsynen inom miljöskyddsområdet har ökat under året. Fokus för arbetet har varit att 
uppfylla miljömålen övergödning, giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan. I stort sett 
alla Länsstyrelsens tillsynsobjekt har fått tillsynsbesök under året vilket är fler än tidigare 
år. Resultatet på kort sikt av en sådan satsning är att vi får fler ärenden att arbeta med och 
en förbättrad dialog med verksamheterna som på sikt leder till ökat förtroende och större 
miljöeffekter. Vi har fortsatt arbetet med att få till stånd omprövning av äldre miljötillstånd. 
Vi har särskilt ökat tillsynen avseende reningsverken. Vi har förbättrat underlagen för 
nationella rapporteringar, genomfört tillsynsbesök samt vitesförelagt den kommun vars 
reningsverk inte klarar reningskraven. Med de här åtgärderna är vår bedömning att alla 
reningsverk kommer att klara kraven vid utgången av 2019.  

För att möta de utmaningar som ett förändrat klimat innebär kopplat till vattenförsörjning 
har vi under året satsat på att uppdatera länets vattenförsörjningsplan. Vi har också 
genomfört tillsyn vid de vattenskyddsområden där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 
Resultatet visar att det finns behov av uppdatering av flera vattenskyddsföreskrifter i länet. 
En mer detaljerad rapportering av arbetet sker genom regleringsbrevsuppdrag 3.25. Dessa 
frågor berör flera av Länsstyrelsens verksamhetsområden och för att få ett effektivt arbete 
och bli mer operativ har vi skapat en tvärsektoriell arbetsgrupp för vattenförsörjning.  
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Vi bedriver större delen av vår tillsynsvägledning inom Miljösamverkan Östergötland, 
MÖTA. Vi samordnar arbetet och leder flera arbetsgrupper bland annat inom hälsoskydd, 
miljöskydd, avlopp, lantbruk och förorenade områden. Exempel på insatser under året är 
flera handläggarträffar inom bland annat områdena förbränningsanläggningar, förorenade 
områden och reningsverk. Vi har också genomfört tillsynsprojekt inom exempelvis 
energieffektivisering.  

Stora frågor inom tillståndsprövningen har varit vindkraft samt omprövning av tillstånd för 
stora industrier. I länet har ännu fler verksamheter fått beslutade BAT-slutsatser 
(branschvisa slutsatser om vad som är bästa tillgängliga teknik) för sina verksamheter. Det 
har inneburit fortsatt intensifiering av tillsynen vid dessa verksamheter och villkorsupp-
följningen är i stort god. Två dispenser från BAT-slutsatser har prövats och beviljats, vilket 
ger verksamheterna ytterligare tid att uppfylla BAT-slutsatserna och underlättar därmed för 
verksamheterna. Arbetet med att effektivisera handläggningen av tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet har fortsatt. Under året har det dock krävts en del insatser för att de nya 
bestämmelserna om samråd och miljökonsekvensbeskrivning ska få önskad effekt.  

Det systematiska och långsiktiga arbetet att förbättra tillståndet i naturen har fortsatt under 
året. Naturvårdsarbetet har varit intensivt och resursmässigt det mest omfattande hittills. 
För att klara den ökade beställningen från regeringen har vi rekryterat och förstärkt 
personalen jämfört med föregående år. 

Antalet nya naturreservat och skyddad areal har ökat och vi har kunnat skriva nya avtal 
med markägare i större omfattning än tidigare. I många av de drygt 250 befintliga 
naturreservaten har viktiga förvaltningsåtgärder genomförts för att både utveckla 
naturvärden och ta emot besökare. Exempel på resultat av dessa åtgärder är: två 
naturvårdsbränningar, fräsning av drygt 150 hektar strandängar, 850 meter ny gärdsgård, 
renoveringar av tre byggnader i skärgården vars tak och fasader har åtgärdats. Under året 
har väsentlig del av Länsstyrelsens arbete varit inom området Skydd av värdefulla 
naturområden, regleringsbrevsuppdrag 3.28, med förebyggande insatser skydda, förvalta 
och tillgängliggöra värdefulla naturområden. Verksamheten redovisas i särskild ordning till 
Naturvårdsverket.  

Det stora byggandet av bland annat bostäder och infrastruktur i Östergötland tar mark i 
anspråk och har därför fortsatt generera en stor mängd ärenden att handlägga. Tillsynen 
har genomförts i stort utifrån gjord planering. Antalet ärenden var större än föregående år. 
Länsstyrelsen har under året hanterat ett stort antal naturvårdsrelaterade 
miljöbalksärenden. Totalt har 1 908 ärenden beslutats. Numerärt stora ärendegrupper är 
12:6-samråd enligt miljöbalken (287 avslutade ärenden), anmälan om vattenverksamhet 
(162 avslutade ärenden) och granskning av kommunala strandskyddsdispenser (289 
avslutade ärenden).  

Det tvärsektoriella arbetet och dialogen med brukare och intressenter har varit intensivt. 
Arbetet med hotade arter har inneburit både ökad kunskap genom inventeringar och 
konkreta skyddsåtgärder av arternas livsmiljöer. Vi deltar i och driver tre EU-projekt som 
innebär att vi kan genomföra viktiga naturvårdsåtgärder samtidigt som det bygger upp vår 
kompetens. Detta är också ett effektivt sätt att växla upp och öka våra begränsade resurser. 
Sammantaget har verksamheten bidragit till måluppfyllelse av de miljökvalitetsmål som 
naturvården arbetar mot.  
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Under hösten redovisade vi slutresultatet av vår regionala handlingsplan för grön 
infrastruktur till regeringen. Arbetet har innehållit förankring och dialog med alla berörda 
och därmed en bred samverkan inom länet. Under arbetets slutskede skedde ett 
remissförfarande till länets olika intressenter och sektorer som ledde till en betydande 
omarbetning utifrån inkomna synpunkter. Handlingsplanen har inneburit att vi nu har ett 
kunskapsunderlag som ger förutsättningar för en effektiv naturvård med ett 
helhetsperspektiv på landskapet. Samverkan med alla sektorer och intressenter är en 
förutsättning för framgång. Vi ser handlingsplanen som ett viktigt paraply för 
naturvårdsarbetet och en väg för hållbar samhällsutveckling. 

Verksamheten vid naturum Tåkern har fortsatt i samma omfattning som tidigare. Vi har 
under året fortsatt att ge ut nyhetsbrevet NaturE, och information om Länsstyrelsens 
naturvårdsarbete har även spridits genom hemsidan, foldrar och skyltar samt vid olika 
sammankomster. Länsstyrelsen har samordnat och hållit ihop ett guideprogram som 
bjuder in till många olika aktiviteter i Östergötlands natur.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 5*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 29,9 28,5 24,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 56,4 46,8 39,0 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 114 382 99 575 88 917 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  3 116 2 798 2 699 

Antal beslutade ärenden 2 895 2 442 2 553 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 248 211 144 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  51 832 42 137 22 036 

Kommentarer till tabellen  

Satsningar i statsbudgeten inom miljö- och naturområdet, samt vårt deltagande i flera EU-
projekt återspeglas i det ökande antalet årsarbetskrafter. Vi konstaterar fortsatt att 
ärendeflödet in är större än det antal ärenden vi avslutar.  

Antalet ej beslutade ärenden äldre än två år har ökat och ökningen tillhör främst 
ärendekategorierna skydd av områden, vattenverksamhet samt förorenade områden. I flera 
fall rör det sig om ärenden som sträcker sig över en längre period och dessa ärenden har 
ökat i omfattning. Därtill blir ärendena alltmer komplexa till sin natur. 

Mängden bidragsutbetalningar har ökat. Ökningen beror till stor till på det nya bidraget för 
våtmarker, det så kallade våtmarks-LONA. Övriga bidrag rör till stor del LOVA och åtgärder 
inom förorenade områden.  

Samlad bedömning av resultat  

Som ett resultat av den gjorda personalförstärkningen har vi kunnat genomföra den ökade 
verksamhetsbeställningen på alla områden.   

Sammanfattningsvis konstaterar vi att planerat arbete utifrån tilldelad resurs har utförts 
och att det har gett de resultat vi förväntat oss bedömer vi resultatet som gott. 

Resultatbedömning:  

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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10. Lantbruk och landsbygd 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Totalt utbetalade stöd under 2018 där Länsstyrelsen fattar beslut och Jordbruksverket 
utbetalar uppgör till 868 miljoner kr under 2018. Utbetalningar för stödåret 2018 
fungerade väl men fortsatt kvarstår en större mängd ärenden från 2015–2017 att besluta. 
Antalet ärenden som ej beslutats och är äldre än två år ökar därför markant i årets 
redovisning. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 60*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 9,4 8,6 8,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 24,6 23,4 23,8 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 35 690 33 645 33 434 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1)  12 583 11 093 906 

Antal beslutade ärenden1) 10 269 17 014 198 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 5 707 2 059 11 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  18 0 0 
1) Under 2018 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. För området jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om 
utbetalning av kompensationsstöd och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Statistik för ansökan om 
åtaganden och övriga stödformer ingår ej. 

För 2016 redovisades inte ärenden om jordbrukarstöd med anledning av den pågående utvecklingen av 
Jordbruksverkets IT-system. 

För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2018 och 2017 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar. För år 2016 kunde inte utbetalningar av stöd redovisas, enbart ansökningar om stöd.  

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. Redovisade data för åren 2016–2017 hämtas från årsredovisningarna för 
respektive år. 

Kommentarer till tabellen  

Antal ärenden äldre än två år ökar på grund av avsaknad av IT-stöd för slututbetalningar av 
vissa jordbrukarstöd inom område 601. 

Utbetalning 2018 utgörs av utbetalning av övrig offentlig medfinansiering som 
Länsstyrelsen erhållit från Region Östergötland och utbetalar i samband med stöd inom 
Landsbygdsprogrammet 2014–2020. 

Samlad bedömning av resultat  

Livsmedelsstrategi 

Arbete med aktiviteter kopplade till Östergötlands regionala livsmedelsstrategi har fortsatt 
under 2018. Det löpande arbetet leds från Vreta Kluster (en utvecklingsarena och en 
mötesplats för företag inom de gröna näringarna) och för uppföljning och prioriteringar 
används en bred strategigrupp som består av regionala aktörer inom livsmedelsområdet. 
Gruppen leds av landshövdingen och det är Länsstyrelsen tillsammans med Region 
Östergötland som initierat och driver arbetet. 
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I arbetet med att implementera målen i nationella livsmedelsstrategin har Länsstyrelsen 
och Region Östergötland startat ett projekt inom området regler och villkor. Under 2018 
anordnades en konferens riktad till anställda som arbetar med tillsyn på kommuner och 
Länsstyrelsen. 

Nationell plan för skogen 

Länsstyrelsen fick projektmedel för att arbeta med regional implementering av landets 
nationella plan för skogen. I arbetet sent under hösten formades en styrgrupp med aktörer 
bland myndigheter, Region Östergötland och Linköpings universitet. Ett underlag till 
inspiration till fortsatt dialog kring skogens alla värden togs fram vilket resulterat i sex 
podavsnitt, två korta filmer och en tryckt summering av de värden som skogen i länet har.  

Gemensamt för arbetet med livsmedelsstrategi och nationell plan för skogen är vikten av 
samordning mellan aktörer i länet. Länsstyrelsen uppfattar att intresset och viljan att delta 
bland olika aktörer är stor. Det bidrar till ett bra sätt till att få genomslag för de nationella 
målen på en regional nivå. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

11. Fiske 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med Sveriges Fiskevattenägareförbund och 
Länsstyrelsen Jämtland genom pilotprojektet Kartläggning av fiskevårdsområden och 
samfällighetsföreningar i Jämtlands och Östergötlands län försökt ge en heltäckande bild 
av länens fiskevårdsområdesföreningars och samfällighetsföreningars nuvarande 
förvaltningsstatus och betydelse för fiskevårdsarbetet, fritidsfisket och landsbygdens 
fiskerinäringar. Dessutom har studien syftat till att utifrån resultatet av kartläggningen 
identifiera hinder, behov och angelägna åtgärder som underlag i arbetet med att ge 
vägledning till en modern förvaltning som underlättar att potentialen hos landsbygdens 
fiskevatten inom länen nyttjas ännu bättre i det framtida utvecklings- och 
främjandearbetet.  

Länsstyrelsen Östergötland deltar tillsammans med länsstyrelserna i Gävleborgs, 
Stockholms, Södermanlands och Uppsala län i samverkan med Havs- och 
vattenmyndigheten och SLU aqua i projektet Refisk. Projektet syftar till att revidera 
fiskeregler samt utse fredningsområden för lekande rovfisk i det gemensamma 
kustområdet. På grund av tidsbrist hos Havs- och Vattenmyndigheten samt att merparten 
av länen inte hunnit tillräckligt långt i förankringsarbetet har slutdatumet flyttats fram till 
den 15 september 2019. 

Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete med att få kommunerna att satsa mer på fritidsfisket. 
En nätverksträff skedde i slutet av året där vi diskuterade fritidsfiskets potential och 
utmaningar i framtiden. I nätverket ingår förutom Länsstyrelsen, länets kommuner och 
turistsamordnare samt Sportfiskarnas regionförbund.  
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Länsstyrelsen omförordnade 53 tillsynsmän vilka bevakar fisket, främst i länets 
fiskevårdsområden.  

Länsstyrelsen organiserar även fisketillsyn inom kustområdet med stöd av Havs- och 
vattenmyndighetens anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljön. Länsstyrelsen har 
under året ansvarat för och genomfört fisketillsyn inom kustområdet. 295 timmar lades på 
tillsyn av fisket på kusten under 2018.  

Länsstyrelsen startade under 2018 en insats mot illegalt kräftfiske i Vättern. Under senare 
års kräftfiskesäsonger har problemen med tjuvfiske eskalerat och både yrkesfiskare och 
allmänheten har blivit hårt drabbade. I samverkan med Länsstyrelsen Jönköping, Polisen 
och Skatteverket gjordes således en storsatsning mot det illegala kräftfisket och under 
säsongen var bevakningen stor. Att döma av de positiva rapporter Länsstyrelsen fått in 
verkar resultatet vara tillfredsställande och betydligt färre anmälningar har gjorts. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 62*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 1,0 0,8 1,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,1 0,1 0,1 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 1 812 1 187 1 715 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1)  188 227 188 

Antal beslutade ärenden1) 176 253 189 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 0 0 2 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  268 330 697 
1) Till 2016 års årsredovisning var det inte möjligt att från Jordbruksverkets IT-system hämta ut fullständig statistik för 
(VÄS 622), hantering av stöd Havs- och fiskerifonden. Uppgifterna har för år 2017 och år 2018 gått att få fram varför 
värdena skiljer sig åt jämför med vad som redovisades i 2016 års årsredovisning. 

Kommentarer till tabellen  

Den ökade verksamhetskostnaden 2018 beror på överlapp i skiftet i befattningen 
länsfiskekonsulent. 

Den högre bidragsutbetalningen 2016 beror på att verksamhetsområdet fiske fick en högre 
andel av totalanslaget på 1:12 från Havs- och vattenmyndigheten detta år. 

Samlad bedömning av resultat  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

12. Folkhälsa 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Samverkan har skett mellan länsstyrelserna och med olika myndigheter, till exempel 
Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen har under året bland annat arbetat med 
kartläggningar/rapporter, kompetensutveckling, tillsyn och dialog med olika aktörer.  

För Länsstyrelsens del har det inneburit att personalstyrkan ligger kvar på ungefär samma 
nivå som tidigare.  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 
 

32 
 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 70*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0 0 0,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,8 3,6 2,1 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 5 152 5 812 3 520 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  31 33 22 

Antal beslutade ärenden 30 15 23 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 30 

Kommentarer till tabellen  

De ökade verksamhetskostnaderna de sista två åren härrör från det förstärkta uppdraget 
kring alkohol- och tobakstillsyn och uppdraget avseende insatser för minskat tobaksbruk, 
där Länsstyrelsen bland annat tagit fram en handbok till stöd för kommunerna. 

Samlad bedömning av resultat  

I länet finns ett politiskt nätverk för folkhälsa, ett tjänstemannanätverk för folkhälsa samt 
en deklaration för folkhälsa. I nätverket ingår Region Östergötland, länets 13 kommuner 
samt Länsstyrelsen. Genom att delta i nätverken vill Länsstyrelsen stödja det regionala 
arbetet kring folkhälsa. På tjänstemannanivå har det resulterat i ökade kontaktytor och fler 
gemensamma insatser. Det ger i sin tur en ökad samsyn och resurseffektivitet. Det finns 
fortfarande en utvecklingspotential i Länsstyrelsens arbete i det strategiskt övergripande 
folkhälsoarbetet på politisk nivå. 

På myndigheten har vi arbetat inom flera verksamhetsområden för att påverka folkhälsan i 
länet. Exempelvis ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel), alkohol- och 
tobakstillsyn, brottsförebyggande arbete, föräldraskapsstöd och friluftsliv. Bland annat 
finns flera råd och regionala strategier kopplat till uppdragen. Länsstyrelsen ansvarar bland 
annat för ett ANDT-råd och ett regionalt brottsförebyggande råd. Detta resulterar i att den 
nationella politiken och nationella strategierna förs ut på regional och lokal nivå på ett bra 
sätt. Vår bedömning är att vårt arbetssätt bidragit till ökad samverkan och kunskap om 
varandras organisationer samt att lokala och regionala behov tas tillvara. 

I Östergötland har vi tillsammans med våra samverkansaktörer arbetat för att kartlägga 
folkhälsan i länet. Till exempel den regionala ungdomsrapporten Om mig, en 
narkotikakartläggning samt mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten. 
Kartläggningarna/rapporterna bidrar till en större kunskap och väcker intresse för frågan. 
Länsstyrelsen bedömer att dessa är värdefulla för att identifiera utvecklingsområden och 
insatser som behöver prioriteras. Detta har fått som effekt att vi och andra aktörer kan 
förbättra våra insatser inom området. 

Länsstyrelsen har genomfört ett antal kompetensutvecklingsinsatser som har bäring på 
folkhälsan. Till exempel Tobaksfri skoltid nu, Tobaksfria barn och ungdomar, 
Samsjuklighet och lågaffektivt bemötande, 100% ren hårdträning, Våld i vår närhet, 
Vårdprocessprogram könsstympning samt föreläsningar och workshop kring 
spelprevention. Dessa har genom sitt tvärsektoriella angreppssätt bidragit till att synliggöra 
kopplingar mellan till exempel ANDTS, brottsförebyggande arbete, föräldraskapsstöd och 
uppdragen för att förhindra mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen bedömer att vi lyckats 
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bra med att öka kunskapen kring ett flertal områden i länet. Kunskap som vi bedömer leder 
till bättre riktade insatser med bättre kvalitet. 

Under året har Länsstyrelsen arbetat för att förstärka preventionsarbete och stärka 
främjande arbete. Vår målsättning är att myndigheten ska bli mer samordnade i våra 
kontakter med kommunerna och utgå ifrån kommunernas behov och önskemål med fokus 
på barn och ungas uppväxtvillkor. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att myndighetens insatser är viktiga för utvecklingen 
av folkhälsan i länet. Trots det är hälsoskillnaderna i Östergötland fortfarande stora och det 
finns mycket kvar att göra innan målet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska utjämnas 
inom en generation är uppnått. Länsstyrelsen ser behov av insatser från olika aktörer på 
olika nivåer och inom olika sektorer.  

Under året har en väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom område folkhälsa utgjorts av 
regleringsbrevsuppdragen: 

3.58 ANDT, vilket redovisas i särskild ordning till Folkhälsomyndigheten. 

3.59 Alkohol- och tobakstillsyn, vilket redovisas i särskild ordning till 
Folkhälsomyndigheten. 

3.60 ”Spelmissbruk”, vilket redovisas i särskild ordning till Socialdepartementet via 
länsstyrelsen i Örebro.  

3.65 Föräldrastödsamordning, vilket redovisas i särskild ordning till Socialdepartementet 
via Länsstyrelsen i Örebro län.  

Uppdrag enligt förordning SFS 2016:1258, vilket redovisas i särskild ordning till 
Brottsförebyggande rådet.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

13. Jämställdhet 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Samverkan har skett mellan länsstyrelserna och med olika myndigheter, till exempel den 
nya Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Nationellt centrum för kvinnofrid och 
Polismyndigheten Region Öst. Länsstyrelsen har under året fortsatt jämställdhetsarbetet 
utifrån den nationella strategin och den regionala strategin som togs fram föregående år. 
En stor del av arbetet har 2018 satsats internt för att förbättra det strategiska arbetet med 
länsstyrelseinstruktionen 5 §. 

För länsstyrelsens del har vi kunnat öka antal medarbetare i vårt nationella uppdrag mot 
hedersrelaterat våld och förtryck vilket inneburit en ökning med 3,5 årsarbetskrafter.  

  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 
 

34 
 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 80*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 2,5 1,6 3,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 9,4 6,9 8,9 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 16 764 15 640 17 788 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  34 32 44 

Antal beslutade ärenden 37 41 38 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 1 4 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  1 659 3 405 3 453 

Kommentarer till tabellen  

Att antalet ärenden sjunkit beror på att vi inte utlyst projektmedel inom området mäns våld 
mot kvinnor på både regional och nationell nivå. Detta är också anledningen till att 
bidragsutbetalningar har sjunkit. 

Samlad bedömning av resultat  

I länet finns ett nätverk för jämställdhet där länets alla kommuner samt Region 
Östergötland ingår. Kring sjätte delmålet finns ett kvinnofridsnätverk samt särskilt 
specialiserade nätverk kring hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och 
människohandel. Länsstyrelsen ansvarar även för ett myndighetsnätverk för myndigheter i 
Östergötland, där frågor som berör jämställdhet och mänskliga rättigheter beaktats. 
Nätverksarbetet har resulterat i ökade kontaktytor och fler gemensamma insatser. Det ger i 
sin tur en ökad samsyn och resurseffektivitet. Det finns fortfarande en utvecklingspotential 
i Länsstyrelsens arbete med det strategiskt övergripande jämställdhetsarbetet på politisk 
nivå. Länsstyrelsen har därför under året med den nytillträdde landshövdingen planerat 
införandet av ett jämställdhetsråd på strategisk nivå i länet. 

Under 2018 har vi med stöd av den regionala jämställdhetsstrategin påbörjat arbetet med 
att ta fram en handlingsplan som avses färdigställas under 2019 i nära samverkan med 
länets kommuner. Strategi och handlingsplan kopplat till det sjätte jämställdhetsmålet är 
klar. Arbetet med strategi och handlingsplan har bidragit till att kontakter mellan olika 
aktörer i länet har fördjupats och förbättrats. När vi arbetar med uppdragen kring 
jämställdhet och uppdraget att förebygga mäns våld mot kvinnor, bedömer vi att arbetet på 
jämställdhetsområdet hålls samman och att delmålen berikar varandra. 

För att ge en bra regional lägesbild har Region Östergötland i samverkan med Länsstyrelsen 
beställt Statistiska centralbyråns ”På tal om kvinnor och män” på regional nivå. Vi ser att 
detta är ett bra sätt att ta tillvara på den könsuppdelade statistik som finns tillgänglig, och 
att Länsstyrelsen är en viktig aktör för att föra ut information om läget i länet. 
Länsstyrelsen bedömer att det bidrar till ökad kunskap och är värdefull för att identifiera 
utvecklingsområden och insatser som behöver prioriteras.  

Länsstyrelsen har genomfört flera kompetensutvecklingsinsatser som har bäring på 
jämställdhet. Till exempel jämställdhet och projekt, föreläsningen "Jag är kränkt - om 
maktstrukturer och bemötande i spåren av #metoo, våld i vår närhet och ekonomiskt våld. 
Länsstyrelsen bedömer att vi lyckats bra med att öka kunskapen kring ett flertal områden i 
länet. Kunskap som vi ser leder till bättre riktade insatser med bättre kvalitet. 

Östergötland har under 2018 fått sin första regionskoordinator mot prostitution och 
människohandel. Länsstyrelsen har även tillsammans med Polismyndigheten Region Öst 
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arbetat med att ta fram en informationskampanj mot sexköp. Inom hedersrelaterat våld 
och förtryck har vi fokuserat på förebyggande insatser inom skola och hälso- och sjukvård. 
Till exempel spridning av stödmaterialet Mognad och livsutrymme, med en särskild 
satsning mot nyanlända elever och framtagandet av könsstympningspass på 13 språk i 
samverkan med Polismyndigheten. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns behov av ett fortsatt arbete på området 
jämställdhet innan kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
Särskilt grundläggande är att länets aktörer har integrerat jämställdhet i ledning och 
styrsystem. 

Under året har en väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom område jämställdhet utgjorts 
av regleringsbrevsuppdraget: 

3.62 Mäns våld mot kvinnor, vilket redovisas i särskild ordning till Socialdepartementet.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

14. Integration 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Samverkan har skett mellan länsstyrelserna och med olika myndigheter, till exempel 
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Länsstyrelsen har under året fortsatt lägga stor 
kraft på den regionala samverkan och har utöver det bland annat arbetat med 
kartläggningar/rapporter, kompetensutveckling, projekthandläggning och dialog med olika 
aktörer.  

För Länsstyrelsens del har det inneburit att antalet ärenden samt personalstyrkan ligger 
kvar på ungefär samma nivå som tidigare.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 85*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 1,1 1,0 1,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 4,2 4,0 1,7 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 5 950 6 102 3 088 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  69 59 42 

Antal beslutade ärenden 54 35 41 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 11 8 1 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  - 212 0 400 

Kommentarer till tabellen  

Orsaken till minusresultat angående bidragsutbetalningar beror på återbetalning av § 37 
medel som kommer att återutlysas med nästa projektutlysning. 

Samlad bedömning av resultat  

I länet finns ett Integrationsråd med representanter från Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket, Region Östergötland och länets 13 kommuner. Kopplat till rådet finns en 
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beredningsgrupp med tjänstemän från samma organisationer. Under året har arbetet 
intensifierats med att utveckla den regionala samverkansstrukturen i syfte att skapa 
förutsättningar för ett systematiskt arbetssätt på regional nivå, med tydligare konkreta 
resultat. Samverkansstrukturen är en förutsättning för att på bästa sätt hantera alla 
uppdrag, nya som gamla. Vi ser att samverkansstrukturen får tydliga effekter i att fånga upp 
frågor som annars hanteras i stuprör. DELMOS-satsningen (Delegationen mot segregation) 
är ett exempel på detta. Vi ser vidare att samverkan resulterat i ökade kontaktytor och fler 
gemensamma insatser. Det ger i sin tur en ökad samsyn och resurseffektivitet. Under året 
har exempelvis samverkan med länets kommuner och Region Östergötland fördjupats för 
att gemensamt utveckla samhällsorienteringen för nyanlända. 

Den samlade bedömningen är att länets kapacitet och beredskap avseende mottagande av 
nyanlända och ensamkommande barn har varit god och kommunerna har klarat av sitt 
åtagande. Vi kan dock se att mottagandet har haft relativt hög påverkansgrad i enstaka 
kommuner på specifika verksamheter. Den ökande andelen kvotflyktingar kommer att 
ställa helt andra krav på kommunerna när det gäller mottagandet, med risk för ännu längre 
etableringstider. När det gäller mottagandet av ensamkommande barn så har anpassningar 
gjorts under året i kommunernas verksamheter utifrån givna förutsättningar. Detta bedöms 
kunna påverka kapacitet och beredskap på längre sikt. 

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram en länsrapport för att följa upp arbetet i länet 
inom ramen för vår regionala överenskommelse. Det övergripande målet med arbetet är att 
öka andelen nyanlända som är självförsörjande efter avslutad etablering. Vi ser framförallt 
en utmaning när det gäller nyanlända kvinnor och personer med låg utbildningsnivå, vilket 
har varit ett prioriterat arbete under året. 

Länsstyrelsen har genomfört ett antal kompetensutvecklingsinsatser för att säkerställa 
länets beredskap och kapacitet. Till exempel om hållbar bostadsplanering, återsökning, 
trauma och preventiva insatser mot droger riktad till personal som möter ensamkommande 
barn. Länsstyrelsen bedömer att vi lyckats bra med att öka kunskap som kommuner och 
övriga aktörer behöver för att utföra sitt uppdrag. En särskild satsning på ökad jämställdhet 
i integrationsarbetet och projekt har genomförts under hösten. Vi har ännu inte hunnit se 
resultaten, men kommer följa upp det under vårens ansökningar.  

Under året har en väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom sakområde integration 
utgjorts av regleringsbrevsuppdragen: 

3.2 ”Lägesbilder”, vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet.  

3.3 ” Samordna tidigare insatser för asylsökande”, vilket redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet. 

3.4 ” Statsbidrag till verksamheter för asylsökande”, vilket redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet. 

3.5 ”Kommunernas beredskap och mottagningskapacitet”, vilket redovisas i särskild 
ordning till Arbetsmarknadsdepartementet. 

3.6 ” Ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar”, vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet. 
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3.7 ” Förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare”, 
vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet. 

3.8 ”Mottagande av ensamkommande barn och unga”, vilket redovisas i särskild ordning 
till Arbetsmarknadsdepartementet. 

3.57 ” Ensamkommande barn och unga som försvinner”, vilket redovisas i särskild ordning 
till Socialdepartementet. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Länsstyrelseinstruktion 4 §: Länsstyrelsens uppgifter omfattar också 

1. Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 

Den tillsyn som Länsstyrelsen genomfört under 2018 visar att alla dödsbon avvecklats i tid 
och därmed har inga tillsynsärenden startats. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Länsstyrelseinstruktion 5 §: Länsstyrelsen ska vidare 

Gemensamt arbetssätt för länsstyrelseinstruktion 5 § 

För ett framgångsrikt arbete med länsstyrelseinstruktionen 5 § är Länsstyrelsens 
övergripande interna arbetssätt central. I Länsstyrelsen Östergötlands arbete är det en 
integrerad del i myndighetens verksamhetsplanering och systematiska uppföljningsarbete. 
Alla enheter redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både verksamhetsplan, tertial- och 
årsredovisning. Det finns en checklista som chefer och medarbetare använder som stöd i 
planerings- och uppföljningsarbetet. En särskild uppföljning av 5 § sker efter 
myndighetsdialog på både chefsmöte och i myndighetens Råd för lika villkor.  

Myndighetens Råd för lika villkor leds av länsrådet och består av ansvariga chefer från 
social hållbarhet, länsledningens kansli inklusive kommunikation, servicefunktionen samt 
HR-funktionen. Arbetet bereds av myndighetens jämställdhetsutvecklare och samordnare 
för mänskliga rättigheter. Syftet med Länsstyrelsens Råd för lika villkor är att ansvara för 
och besluta om åtgärder rörande 5 § punkt 1–6, samt följa upp resultat av olika aktiviteter. 

Alla nyanställda får information om 5 § på en obligatorisk introduktionsutbildning. Under 
2018 har en metod- och verktygslåda för länsstyrelseinstruktionens 5 § utvecklats och lagts 
upp på vårt intranät. Symboler för de olika perspektiven finns för att synliggöra och 
tydliggöra arbetet. I metod- och verktygslådan finns metodstöd, mallar, checklistor och 
goda exempel. På myndighetens enhet för social hållbarhet finns sakkunniga medarbetare 
som stödjer både det interna och externa arbetet. Under 2019 planeras 
kompetensutvecklingsinsatser och stöd till enheterna kopplat till metod- och verktygslådan. 
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Vi arbetar löpande med att utvärdera och anpassa mallar, checklistor och rapporter 
avseende länsstyrelseinstruktionen 5 §. 

Länsledningen spelar en viktig roll för att lyfta upp alla perspektiv under 5 § på agendan. 
Länsledningen och Länsstyrelsens medarbetare lyfter frågorna inom sina olika 
verksamhetsområden och når på så sätt en bred målgrupp utifrån olika perspektiv. 

I kommunikationsarbetet verkar vi för att via webb, sociala medier och andra kanaler 
sprida information om de olika perspektiven. 

Vi har därtill kartlagt vår verksamhet utifrån målen i Agenda 2030, vilket nära berör 
samtliga perspektiv i 5 §. Vår bedömning är att genom att arbeta med 5 § enligt 
länsstyrelseinstruktionen bidrar vi till att uppnå målen i Agenda 2030.  

1. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och 
beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 

Inom ramen för vårt uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, arbetar 
vi för att integrera jämställdhet i olika verksamhetsområden. Till exempel stödjer vi på 
olika sätt kommuner och andra aktörer i arbetet med att integrera jämställdhet i sin 
planering, grundat på den lagstiftning och de särskilt uttalade mål som finns i inom olika 
politikområden. 

Jämställdhet i beslutsfattande 

I olika typer av beslut som Länsstyrelsen tar, analyseras kvinnors och mäns samt flickors 
och pojkars villkor. Nedan följer några exempel på detta. 

Inför yttranden i olika planärenden finns en planberedning med deltagare från olika 
enheter på myndigheten. Länsstyrelsens jämställdhetsexpert har bjudits in till 
planberedningen. Under året har en checklista kring jämställdhet och social hållbarhet i 
hanteringen av planärenden tagits fram. 

Vi har ett jämställdhetsperspektiv där det är möjligt, när vi förordnar personer inom våra 
förordnandeärenden, exempelvis Notarius Publicus, begravningsombud och 
vigselförrättare även om vi i första hand ser till kompetens och lämplighet.  

Vi ser positivt på anonyma och könsneutrala digitala system kopplat till handläggning av 
ansökningar av olika slag för att säkerställa likabehandling. Detta används till exempel 
inom ramen för vårt uppdrag att betala ut stödersättning till lantbrukare. 

Kopplat till handläggning av projekt vill vi verka för att främja ett jämställdhetsperspektiv. 
Vi gör det genom att använda det som en prioritering i utlysning, som en del i 
projektansökan och bedömningskriterierna. Exempel finns bland annat inom regional 
tillväxt och integration där en regional prioritering inom TIA (tidiga insatser under 
asyltiden) samt § 37 har varit att främja kvinnors väg till arbete och/eller studier. I år har vi 
även genomfört en jämställdhetsutbildning riktat mot projekt inom integrationsområdet. 
Vår förhoppning är att vi ska få in fler projekt med mer genomarbetade 
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jämställdhetsanalyser, men även stärka redan pågående projekt i hur de konkret kan 
utveckla arbetet. 

Tillsyn och bemötanden 

Vi arbetar för en jämställd tillsyn. Perspektivet har beaktats vid tillsyn och uppföljning i 
kommunerna. Till exempel lagen om skydd mot olyckor, lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

I tillsynsarbetet strävar vi efter ett jämställt bemötande av tillsynsobjekten. Vi ska analysera 
eventuella skillnader i tillsynen baserat på kön. Där vi ser skillnader ska vi använda 
resultaten som grund och hävstång i verksamhetsutveckling. 

I information och kontakter med våra kunder, brukare och allmänhet använder vi ett 
könsneutralt språkbruk och riktar oss till alla, oavsett kön. Exempelvis i arbetet med 
lantbruksföretag och markägare vänder vi oss till och adresserar alla ägare eller bönder. I 
verksamheter som har en dominans av ett kön, verkar vi särskilt för att alla ska känna sig 
tilltalade av vår kommunikation, exempelvis inom skogssektorn. 

På myndigheten analyserar vi löpande bildspråket. Exempel där vi tar ett 
jämställdhetsperspektiv är bilder till rekryteringsannonser. Men även i information och 
utbildningssammanhang inom olika verksamhetsområden, till exempel inom lantbruk, 
civilt försvar och social hållbarhet.  

Möten, utbildningar och konferenser 

Vid utbildningar och konferenser beaktas sammansättning av föreläsare, deltagare och 
arbetsgrupper. Inom några verksamhetsområden finns ett ojämnt utbud av föreläsare vad 
gäller kön. Exempelvis ser vi detta på området mäns våld mot kvinnor, där det finns få 
manliga föreläsare. Ett annat område är totalförsvarskonferensen där vi beaktade en jämn 
fördelning av föreläsare vad gäller män/kvinnor. Vid inbjudningar till slottet är 
könsfördelningen en faktor vi alltid tar hänsyn till. 

Länsstyrelsens olika verksamhetsområden riktar sig mot både offentliga, privata och 
idéburna organisationer. Vi kan se att andelen deltagande män och kvinnor påverkas av 
vilka olika branscher vi arbetar med.  

För att höja vår egen kunskap medverkade flera deltagare från myndigheten på en 
inspirationsdag om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling. Flera av myndighetens 
chefer och medarbetare deltog även i en kompetenshöjande föreläsning "Jag är kränkt - om 
maktstrukturer och bemötande i spåren av #metoo med retorikexperten Eleine Eksvärd om 
gränserna i kommunikation. 

Strategier, rapporter, remissvar, utredningar 

Integrering av 5 § i Länsstyrelsens strategier och handlingsplaner är en viktig metod för att 
5 § ska få genomslag i länet. Den regionala strategin för jämställdhet som togs fram under 
föregående år har förankrats i den egna myndigheten och spridits i länet. Under 2018 har 
även en konkret handlingsplan för sjätte delmålet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, 
tagits fram i nära samverkan med de regionala aktörerna.  
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Andra exempel på strategier, planer och rapporter som tagits fram under året där 
jämställdhet beaktats är Länsstyrelsens krishanteringsplan, i våra lägesbilder på 
integrationsområdet belyser vi eventuell skillnad mellan flickor och pojkars behov och 
förutsättningar samt i den regionala handlingsplanen där ”Klimatanpassningsperspektivet 
ska kommuniceras via en jämställdhetsintegrerad informationssatsning”.  

Nationella strategier och program analyseras utifrån jämställdhetsperspektiv. Till exempel 
Landsbygdsprogrammets övergripande mål ”smart och hållbar tillväxt för alla!”. I 
begreppet hållbar ingår miljö, ekonomisk och socialt tillväxt – att kvinnor och män har lika 
förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta inom lantbruket samt bo och verka 
på landsbygden. 

Vi har under året arbetat med att förankra myndighetens likabehandlingsplan. I 
likabehandlingsplanen finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv. 

Länsstyrelsen Östergötland har fler kvinnor anställda än män. Myndigheten har försökt 
eftersträva en jämnare könsfördelning bland personalen med målsättningen att uppnå en 
40/60-fördelning. I rekryteringar har till exempel kriterier, bildsättning, ordval och 
rekryteringskanaler setts över. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att 
undvika diskriminering, trots det går oftare tjänster till kvinnliga sökande i enlighet med de 
kompetenser vi efterfrågar. Vår bedömning är att vi har vidtagit flera relevanta åtgärder, 
men att det inte fått den effekt som eftersträvats. 

I det interna HR-arbetet genomför vi lönekartläggning för att uppmärksamma och åtgärda 
osakliga löneskillnader mellan könen. Inga osakliga löneskillnader hittades i år, men om 
skillnader upptäcks finns en handlingsplan för att åtgärda detta. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

2. Genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som 
övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 

Länsstyrelsen analyserar och presenterar individbaserad statistik med kön som 
indelningsgrund på olika sätt. En del genomförs löpande som en del i 
verksamhetsuppföljningen, annan statistik tas fram för särskilda analyser, strategier eller 
rapporter. 

Statistik inom våra ärenden och vid beslutsfattande 

Inom HR är i stort sett all statistik könsfördelad, och vi gör uppföljning av sökande till våra 
tjänster via Offentliga Jobb avseende kön. 

Individbaserad könsuppdelad statistik samlas in i samband med ansökningar om 
lantbruksstöd. Visst arbete med att behandla och analysera statistik sker nationellt då 
Jordbruksverket är ansvarig nationell myndighet. Det finns en utvecklingspotential på 
regional nivå.  
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Vi analyserar och presenterar statistik med kön som övergripande indelningsgrund i olika 
ärenden. Till exempel har vi samlat in könsuppdelad besöksstatistik i naturreservat inom 
arbetet med friluftsliv. På kulturmiljöområdet mäts statistik av besökarna på genomförda 
guidningarna av kulturhistoriska platser. Där är könsfördelningen jämn.  

I projekt efterfrågas och sätts krav på könsuppdelad statistik/indikatorer för att kunna följa 
upp hur våra beslut fördelas mellan kön eller hur deltagare i projekt nås. Till exempel 
gällande fördelning av de regionala utvecklingsmedlen samt hur deltagare av olika kön får 
ta del av integrationsprojekt. Vi följer upp antal kvinnor respektive män som deltar i § 37/ 
TIA-projekt genom del- och slutrapporter. 

Tillsyn och bemötanden 

Statistik baserat på kön analyseras vid tillsyn och uppföljning i kommunerna. Till exempel 
vid lagen om skydd mot olyckor, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Vid möten, utbildningar och konferenser 

Inhämtad och analyserad könsfördelad statistik från möten, utbildningar och konferenser 
sker inom vissa områden. Inom andra områden noteras och analyseras könsfördelningen. 
Ett antal enheter har tagit fram statistik/gjort bedömningar över könsfördelning för möten 
och konferenser som arrangerats under året. Exempelvis miljöskyddsenheten som noterar 
en majoritet av kvinnor, länsveterinärenheten där man ser en kvinnodominans på möten 
med veterinärer och livsmedelsinspektörer i länet samt från guideprogrammet för forn- och 
kulturlandskapsvården. 

Inom organisationen efterfrågas mer kompetens hur man kan arbeta med ett 
jämställdhetsperspektiv vid till exempel möten, utbildningar och konferenser. Detta 
kommer vi väva in i vårt arbete med verktygslådan 2019. 

Strategier, rapporter, remissvar, utredningar 

I flera av våra redovisningar presenterar vi statistik med kön som indelningsgrund. Till 
exempel fördelningen mellan män och kvinnor bland verksamma veterinärer i länet, 
personligt ombud med flera.  

Många av våra rapporter visar på könsuppdelad statistik. Till exempel vår länsrapport inom 
integration där det presenteras könsuppdelad statistik, narkotikakartläggningen och 
ungdomsenkäten ”Om mig”. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

3. Vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och då 
ta särskild hänsyn till barns bästa. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 

Inom ramen för vårt uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, arbetar 
vi för att integrera barnperspektivet i olika verksamhetsområden. Till exempel stödjer vi på 
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olika sätt kommuner och andra aktörer i arbetet med att integrera barnperspektivet i sin 
planering, grundat på den lagstiftning och de särskilt uttalade mål som finns inom olika 
politikområden. 

Vid beslutsfattande 

I olika typer av beslut som Länsstyrelsen tar, analyseras konsekvenser för barn och vad som 
är barns bästa. Nedan följer några exempel på detta. 

I ärendegrupper där det bedömts att barn berörs av vårt beslutsfattande tas särskild hänsyn 
till barn. Som exempel åker vi på djurskyddskontroll av sällskapsdjur, när barnen har gått 
till skolan eller inte är hemma. I vissa fall låter vi barn behålla sina djur om det är möjligt 
utan att det går ut över djurens hälsa. 

Inom arbetet med planyttranden har en checklista för social hållbarhet tagits fram där 
barnperspektivet finns med. I samråd/granskning av planärende bevakar Länsstyrelsen att 
exempelvis behovet av grönytor för rekreation och lek tillgodoses, samt att tätortsnära 
natur i närheten av skola och förskola tillgodoses. Vi har under året deltagit i en 
överprövning av en detaljplan för en skola där planen upphävdes på grund av för höga 
bullernivåer. 

Vid bedömning av om en anläggning ska förklaras för byggnadsminne och vid 
tillståndsprövning vid ändring av byggnadsminnen har vi med barn- och 
inkluderingsperspektiv i processen.  

I vårt arbete med handläggning av olika former av projektmedel vill vi främja ett 
barnperspektiv. Det gör vi genom att använda det som en prioritering i utlysning, som en 
del i projektansökan och bedömningskriterierna. Exempel finns bland annat inom regional 
tillväxt där ett exempel är att vi valt att prioritera ett projekt som handlade om att utveckla 
ett turistmål så att det även skulle finnas aktiviteter för barn. Under året har därför en 
”trollstig”/en naturhinderbana vid grottorna i naturreservatet Trollegater invigts. Inom 
integration har projekt beviljats för insatser riktat till föräldralediga och personer med små 
barn, med barns bästa i fokus. 

Vid beslut av arrangemang, aktiviteter och guidningar tas hänsyn till barnperspektiv. 
Många aktiviteter har riktats till barn. Verksamheten på naturum Tåkern, inklusive den så 
kallade ”Estellestigen” och vår guideverksamhet erbjuder ett brett utbud för att stärka 
barns möjligheter till naturupplevelser. Naturum erbjuder naturvägledning för barn i alla 
åldrar för att sprida kunskap om biologisk mångfald. Tillgängliggörande av skyddade 
områden bidrar i många fall till att underlätta för barn att komma ut i naturen. Ett exempel 
är Naturagentens uppdrag i Hackelboöns naturreservat. 

I vår interna verksamhet finns flera beslut med hänsyn till barns bästa. Till exempel arbetar 
vi med lönestruktur och arbetstidsregler eftersom det är av betydelse för kvinnor och mäns 
möjligheter att dela vård av barn, deltidsarbete med mera. Länsstyrelsen erbjuder möjlighet 
till flextid och deltid till barnet uppnått 12 år. Möten planeras till tider då personal inte 
behöver hämta småbarn på förskola/skola.  
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Tillsyn och bemötanden 

Länsstyrelsens arbete med tillsyn är ett viktigt arbete för att verka för barns bästa ur många 
olika perspektiv. Därför bedömer Länsstyrelsen att analyser av konsekvenser för barn och 
hänsyn till barns bästa är mycket viktiga inom detta område. Exempel på sådan tillsyn är 
till exempel överförmyndartillsyn, där vi ska tillförsäkra att utsatta grupper i samhället, 
såsom barn, får likabehandling och en rättssäker behandling. Genom att tillämpa 
föräldrabalken, förvaltningslagen och lag om ensamkommande barn samt annan i våra 
ärenden relevant lagstiftning, arbetar vi integrerat med barns bästa. 

Ett annat viktigt område är tillsyn av förorenade områden och när det gäller 
kemikaliefrågor. Där är barnperspektivet en viktig prioriteringsgrund för vilka förorenade 
områden vi arbetar med samt riktar vår tillsyn till när det gäller kemikaliefrågor. Till 
exempel inhägnar vi och sanerar förorenade områden och riskbedömer med hänsyn till 
barn. Vi mäter innehållet av miljögifter i fisk och vatten. Under sommaren har provtagning 
i 21 sjöar genomförts inom ramen för vattendirektivet. Vi har mätt innehållet av miljögifter 
i fisk och vatten. Utöver vattenkemianalyser har PFAS och metaller analyserats. Vi har även 
mätt läkemedelsrester i yt- och grundvattenprover inom ramen för EU-projektet CW-
Pharma och mätt luftkvalitet, till exempel partiklar. Vi arbetar med giftfri vardag bland 
annat inom ramen för Miljösamverkan Östergötland. När vi värderar resultaten, beaktar vi 
barns högre känslighet avseende riktvärden för luftkvalitet.  

Vi har ett barnperspektiv i vår tillsyn enligt plan- och bygglagen gällande människors hälsa 
och säkerhet, där vi särskilt uppmärksammar miljöer där barn vistas, gällande frågor om 
förorenad mark och områden som är utsatta för bullerstörningar och olycksrisker. Vid 
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och granskning av ”säker skola”.  

Alkohol- och tobakstillsynen är en viktig verksamhet för att skydda barn och unga från 
negativa konsekvenser av alkohol och tobak.  

Vid djurskyddskontroller tar vi vid behov med oss vårdpersonal/sociala myndigheter/polis 
där vi uppmärksammar att barn far illa. Kontroller inom lantbruk genomförs på dagtid då 
barn oftast inte är hemma. 

Delar av Länsstyrelsens information och material riktar sig till barn. Bland annat har 
huvuddelen av vår externa information rörande kulturminnen anpassats för att vara 
förståelig för barn från 11 år och uppåt. Inom ramen för klimatanpassningsarbetet arbetar 
vi med kunskapsuppbyggnad mot barn. Även i vårt kriskommunikationsarbete har 
barnperspektivet beaktats.  

Vi försöker använda lättförståelig svenska, klarspråksgranska, och gör val med bilder som 
även lyfter fram barn då det är passande för att målgruppen barn ska kunna ta del av vår 
information. 

Möten, utbildningar och konferenser 

För att höja kunskap och förmåga i länet att analysera konsekvenserna för barn arbetar vi 
med barnperspektiv i flera av våra utbildningar och kompetenshöjande insatser. Till 
exempel barn som lever i familjer med riskbruk/missbruk, misstanke om vålds- och 
sexualbrott mot barn och ensamkommande barn. På en strategidag för ensamkommande 
barn hade vi tema rättighetsbaserat arbetssätt med fokus på barnrättsperspektivet. Genom 
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att utbilda diverse yrkesgrupper är vår målsättning att rätt stöd och hjälp ska nå ut till 
barnen. 

Länsstyrelsen Östergötland genomförde i samverkan med Barnombudsmannen en 
konferens för att höja kunskapen om hur arbetet med att genomföra barnkonventionen i 
kommuner, landsting och regioner kan utvecklas. Det framkom av diskussionen att det 
finns skillnader mellan hur de små och lite större kommunerna ser på barnrättsarbetet 
framåt. En framgångsfaktor som lyftes var tydliga beslut när man påbörjade arbetet med 
barns rättigheter. Deltagarna lyfte att konferenser som denna är utmärkta för lärande och 
kunskapshöjning men också framförallt för nätverkande. Deltagarna lyfte önskemål om 
mer kunskapshöjande insatser och en större förståelse för innebörden av att 
barnkonventionen nu blir lag.  

Strategier, rapporter, remissvar, utredningar 

Genom att analysera barns bästa i framtagandet av strategier bidrar vi till att systematiskt 
stärka verksamheters arbete, både internt och externt, med ett starkt barnperspektiv.  

Flera regionala strategier lyfter ett barnperspektiv. Till exempel regionala 
jämställdhetsstrategin, den regionala strategin för det sjätte jämställdhetsmålet att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra lyfter särskilt upp barn som särskilt utsatta och i den 
regionala ANDT-strategin är barn ett fokusområde. Barn ska skyddas från eget eller andras 
bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak. 

För att kunna analysera konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns 
bästa behöver det finnas kunskapsunderlag. Vi arbetar på olika sätt med att ta fram 
kunskapsunderlag som berör barn i olika redovisningar, rapporter, utredningar och 
remissvar. 

Exempel är narkotikakartläggningen som omfattar om det finns egna barn eller 
umgängesbarn. Det är en särskilt riskutsatt grupp som bör uppmärksammas. 
Länsrapporten har en särskild del om barn och unga samt ensamkommande barn. 

I ungdomsenkäten ”Om mig” har ungdomars synpunkter och åsikter samlats in. Inför 
enkätens utformning tillfrågas ungdomar till exempel vilka frågor som ska vara med i 
enkäten och hur resultatet ska presenteras och användas. Enkäten tar tillvara kunskaper 
och önskemål från ungdomarna men att insatserna i sig ska stärka de unga. Rapporten 
sprids sedan inom myndigheten som ett bra underlag för arbete inom olika verksamheter. 

Miljöskyddsenheten medverkar i en miljö- och hälsoenkät som i varannan omgång riktar 
sig till barn. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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4. Vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 

Inom ramen för vårt uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, arbetar 
vi för att integrera tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i 
olika verksamhetsområden. Till exempel stödjer vi på olika sätt kommuner och andra 
aktörer i arbetet med att integrera perspektivet i sin planering. I det interna arbetat handlar 
det om att uppmärksamma så att vår verksamhet är tillgänglig och att alla har möjlighet att 
vara delaktiga. 

Vid beslutsfattande 

I vår handläggning verkar vi för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar, 
samt att lyfta fram vikten av att identifiera olika målgrupper som berörs av våra beslut.  

Alla nyanställda går igenom en webbkurs i att skriva bättre som bland annat handlar om 
klarspråk. I beslut ser vi till att vid behov använda tolk/förvaltare/god 
man/anhörig/stödperson så att våra beslut når fram både muntligt och skriftligt. 

Vi ser positivt på anonyma och könsneutrala digitala system kopplat till handläggning av 
ansökningar av olika slag för att säkerställa likabehandling. Detta används till exempel 
inom ramen för vårt uppdrag att betala ut stödersättning till lantbrukare. 

Under året har myndigheten uppmärksammat tillgänglighetsfrågor i tillsynsvägledning, 
bygg och stöd till kommunerna. En checklista för tillgänglighet i detaljplaneringen sprids 
till kommunerna som kunskapsstöd. För att säkerställa att hänsyn tas till 
tillgänglighetsperspektivet i remissyttranden i planärenden har vi under året tagit fram en 
checklista kring tillgänglighet och social hållbarhet. 

Tillgänglighet till kulturarvet är ett prioriterat område på nationell nivå. Länsstyrelsen har 
arbetat aktivt med tillgängliggörande av forn- och kulturlandskapsobjekt genom skyltning, 
fysiska tillgänglighetsåtgärder och informationsspridning. 

En viktig verksamhet är Länsstyrelsens uppdrag med handläggning av kommunernas 
statsbidrag för att bedriva personligt ombud, vilka är ett språkrör för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. För psykiskt funktionsnedsatta är det ett viktigt stöd för att många 
gånger kunna få den samhällsservice och de rättigheter man har rätt till.  

Tillsyn och bemötanden 

I tillsynen arbetar vi för att tillse att personer med olika typer av funktionsnedsättning 
tillmäts likabehandling och en rättssäker handläggning. Till exempel i tillsynen av 
överförmyndarna.  

Under året har tillgänglighetsfrågorna uppmärksammats i tillsynsvägledning bygg- och stöd 
till kommunerna. Den checklista för tillgänglighet i detaljplaneringen som tidigare tagits 
fram är fortfarande aktuell och sprids till kommunerna som kunskapsstöd.  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 
 

46 
 

En självklar utgångspunkt är att inte göra skillnad på människor i våra beslut och att alla 
ska bli likvärdigt bemötta. I vår handläggning verkar vi för att underlätta för personer med 
funktionsnedsättningar. Personer med läs och skrivsvårigheter eller andra 
funktionsnedsättningar erbjuder vi hjälp att lämna muntliga uppgifter och få beslut 
upplästa och förklarar eller träffar personligen om så önskas.  

Vid möten, utbildningar och konferenser 

En förutsättning för att kunna analysera konsekvenserna för personer som möter 
funktionshinder är att det finns kunskapsunderlag. Vi arbetar därför med att lyfta 
perspektivet på utbildningar och konferenser. Bland annat civilt försvar där personer med 
funktionsnedsättning lyfts fram som en målgrupp som påverkas vid höjd beredskap och 
civilt försvar. På en konferens om #metoo låg fokus på pornografi, funktionsnedsättning 
och missbruk. Tillsammans med Funktionssätt Östergötlands projekt Lika Olika har vi 
genomfört en kompetenshöjande insats på myndigheten.  

Perspektivet har beaktats vid bokning av lokaler och konferenser. När vi bjuder in till olika 
möten, utbildningar, workshops med mera beaktar vi att lokalerna och tillgängligheten är 
anpassade till olika gruppers behov. Hänsyn tas bland annat till fysisk tillgänglighet, 
mikrofoner och hörselslingor. I anmälningsformulären kan särskilda behov fyllas i. Detta 
kan exempelvis vara behov av hörslinga. 

Strategier, rapporter, remissvar, utredningar 

Genom vårt arbete med bland annat funktionshinderspolitik och personligt ombud sprider 
vi kunskap om psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Personer med psykiska sjukdomar, 
med eller utan missbruk, har ofta svårare att vara delaktiga i samhället och glöms ofta bort. 
Därför är det viktigt att vi lyfter perspektivet i vårt arbete. 

Flera regionala strategier lyfter ett funktionshinderperspektiv. Till exempel har strategin för 
jämställdhetsintegrering ett intersektionellt perspektiv där funktionshinder ingår. Den 
regionala strategin för det sjätte jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
lyfter särskilt upp funktionsperspektivet. 

Vid framtagande av risk-och sårbarhetsanalys har perspektivet beaktats gällande 
försörjningsansvar och livsmedel. Likaså vid granskning av planer för evakuering och 
Länsstyrelsens egna krishanteringsplan. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

5. Integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och 
beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 

Inom ramen för vårt uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, arbetar 
vi för att integrera mänskliga rättigheter i olika verksamhetsområden.  
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Vid beslutsfattande 

I vår handläggning av olika ärenden är objektivitet, likabehandling och ickediskriminering 
centrala. Det är också en mycket viktig del av den statliga värdegrunden. I egna beslut 
arbetar vi med klarspråk och ser löpande över skrivna beslut och annan information så att 
den är tillgänglig för alla våra målgrupper. Möjlighet finns att använda tolk, få beslut 
muntligen förklarade och informationsmaterial på olika språk.  

Stora delar av vår verksamhet styrs av lagar och bestämmelser. Olika rättigheter är 
beaktade i den lagstiftning och bestämmelser som vi tillämpar. Exempelvis skyldigheten att 
kommunicera innan beslut, rätten att få använda tolk och myndighetens serviceskyldighet 
gentemot den enskilda. Vi arbetar ständigt för att utföra dessa arbetsuppgifter på ett bra 
sätt som gör att vi stärker rättighetsbärarna. 

Flera av våra ärenden är nära kopplade till mänskliga rättigheter såsom exempelvis 
överförmyndartillsyn (stöd att tillvarata sina rättigheter), medborgarskapsärenden (rätten 
till sitt medborgarskap), kameraövervakning (personliga integriteten) och 
expropriationsärenden (rätten till sin egendom), personligt ombud (stöd att tillvarata sina 
rättigheter) och hedersrelaterat våld och förtryck (rätten till sin egen kropp). 

När vi handlägger våra förordnandeärenden, exempelvis Notarius Publicus, 
begravningsombud och vigselförrättare ser vi i första hand till kompetens och lämplighet. 
Därtill tar vi hänsyn till betydelsen av att olika grupper i samhället, baserat på exempelvis 
genus eller trosuppfattning, finns representerade inom de olika förordnandegrupperna. 

Under året har en checklista kring mänskliga rättigheter och social hållbarhet i hanteringen 
av planärenden tagits fram. Vid hantering av planer beaktas ett perspektiv på mänskliga 
rättigheter genom att bland annat belysa hur olika målgruppers synpunkter tagits tillvara i 
planprocessen och hur olika målgruppers behov och förutsättningar tas tillvara i 
stadsplaneringen.  

I vårt arbete med handläggning av olika former av projektmedel vill vi främja ett perspektiv 
på mänskliga rättigheter. Det gör vi genom att använda det som en prioritering i utlysning, 
som en del i projektansökan och bedömningskriterierna. Målgruppsanalyser i projekt är ett 
exempel på detta. För att förbättra arbetet har vi deltagit på en strategidag för statsbidrag 
med tema mänskliga rättigheter.  

Tillsyn och bemötanden 

Vår kommunikation är till för att alla ska ges möjlighet att bli tilltalade, bli nådda, förstå 
budskapet och vara delaktiga. Detta gör vi på många olika sätt. Vi använder flera olika 
kommunikationskanaler. Tar fram och sprider information i olika former, både digitalt och 
i tryckt form. Vi tar fram information och informationsfilmer på fler språk där det är 
relevant, till exempel har framtaget material om kulturminnen anpassats till flera språk. 
Vår hemsida finns på olika språk inklusive de nationella minoritetsspråken. För nyanlända 
informeras om informationsverige.se och nyiostergotland.nu som finns översatt till flera 
språk. Vi kan erbjuda kontakt på minoritetsspråket finska, som vår Länsstyrelse har 
förvaltningsansvar för, om önskemål skulle uppstå. Myndigheten har även producerat 
skyltar i punktskrift. Våra beslut ska vara lätta att förstå och vi erbjuder vid behov möjlighet 
för en muntlig genomgång om det är något som kan varit svårt att läsa, förstå eller ta del av 
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på annat sätt. Vi bedömer att detta ökar möjligheterna att nå ut till fler målgrupper och att 
fler målgrupper deltar i våra ärenden och aktiviteter. 

I interna och externa projekt och uppdrag använder vi oss av hearing eller remissförfarande 
för att få in olika perspektiv och synpunkter från olika målgrupper. Exempel är bland annat 
älgförvaltningsgrupperna om älgjaktsområdena, i utvecklingen av handlingsplan kring 
mäns våld mot kvinnor eller besökarundersökningar på naturum Tåkern. Vi ger möjlighet 
till inflytande i naturums verksamhet genom att bjuda in till naturumråd där flera 
målgrupper är representerade. Dessa råd har vi upplevt som mycket givande och kreativa. 
Ett mycket viktigt sätt att få in synpunkter är den löpande dialogen med vår omvärld, 
exempelvis i nätverk som vi har och i kontakter med allmänheten. Vår bedömning är att vi 
idag i större utsträckning än tidigare efterfrågar olika målgruppers synpunkter. 

Vid möten, utbildningar och konferenser 

Att öka kunskap om mänskliga rättigheter är grundläggande i arbetet både internt och 
externt. När vi bjuder in till olika möten, utbildningar, workshops med mera beaktar vi att 
lokalerna och tillgängligheten är anpassade till olika gruppers behov. Hänsyn tas bland 
annat till fysisk tillgänglighet, toaletter, mikrofoner, hörselslingor samt tid som passar 
målgruppen. 

Mänskliga rättigheter har identifierats som ett mycket viktigt område kopplat till 
återuppbyggnad av totalförsvaret. Vid föredragningar om civilt försvar har mänskliga 
rättigheter lyfts fram som ett område som påverkas vid höjd beredskap och civil beredskap. 
Vi har lyft fram MR-frågorna i samarbetet med kommunikation och i arbetet under 
Krisberedskapsveckan 2018. Bland annat vad gäller tillgänglighet i språk, bilder och 
informationskanaler.  

Samtliga handläggare tillhörande sydlänens länsstyrelsenätverk för kulturmiljövård har 
utbildats en dag inom ramen för ”Göra Sverige”. Ett projekt som syftar till att sprida 
kunskap om alla människor i Sveriges rätt till kulturarv. En ”Göra Sverige” övning 
genomfördes sedan internt på myndigheten.  

Internt har myndigheten genomfört månatliga personalfika med Agenda 2030-tema där 
bland annat mänskliga rättigheter presenterats. 

Strategier, rapporter, remissvar, utredningar 

När vi arbetar fram nya strategier och handlingsplaner, kartläggningar, rapporter och olika 
typer av remissvar är det viktigt för oss att inkludera ett perspektiv på mänskliga 
rättigheter.  

Ett tydligt exempel är länsstrategin för jämställdhetsintegrering där mänskliga rättigheter 
lyfts fram som en förutsättning för ett demokratiskt och jämställt samhälle. Perspektivet 
har beaktats i projektplanen för civilt försvar, i informationskampanjer och när vi lägger ut 
information på vår webb vid stora samhällsstörningar. I samband med valet 2018 gjordes 
en riskanalys där MR-perspektivet beaktades liksom vid 2018 års risk- och 
sårbarhetsanalysarbete. 
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Vid remisser av beslut där allmänheten ges möjlighet att tycka till använder vi flera kanaler 
för att hämta in synpunkter. Både via vår hemsida, genom kungörelse i dagspress men även 
via pressmeddelanden/webbnyheter.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

6. Verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att 
folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, 
krishantering samt alkohol och tobak. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 

Inom ramen för vårt uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, arbetar 
vi för att integrera folkhälsa i olika verksamhetsområden.  

Vid beslutsfattande 

Folkhälsan beaktas i en bredd av Länsstyrelsens beslut där myndigheten påverkar 
folkhälsan i en positiv riktning. Ett exempel på detta är inom ramen för planberedningen. 
Vid ärendehantering av detaljplaner och översiktsplaner beaktas folkhälsoperspektivet 
genom att vi bland annat tar hänsyn till att tätortsnära naturområden bevaras, utvecklas 
eller tillskapas. En checklista finns där folkhälsoperspektivet beaktas. 

Myndighetens arbete med friluftsliv syftar till att få fler människor att komma ut i naturen 
vilket gynnar folkhälsan. Länsstyrelsen bidrar till folkhälsan i arbetet med att 
tillgängliggöra naturum Tåkern, länens naturreservat och fornminnen. Länsstyrelsen bidrar 
till folkhälsa i arbetet med att tillgängliggöra naturum Tåkern och länens naturreservat. 
Skyddade områden möjliggör för människor att komma ut i naturen, vilket för många har 
stor psykosocial- och hälsoeffekt. I många fall bidrar det även till en god bebyggd miljö, 
levande skogar, frisk luft, giftfri miljö, fysisk aktivitet och god psykisk hälsa.  

Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer om bullervärden följs i handläggningen av våra 
ärenden. Viltförvaltningen arbetar för att jakten i sig ska anses som en positiv faktor för 
folkhälsan. Vi fastställer vattenskyddsområden för att skydda dricksvatten med mera. 
Arbetet med att sanera förorenade områden har ett uttalat hälsoperspektiv liksom 
miljömålsarbetet som omfattar frisk luft, vatten och giftfri miljö. Inom miljöövervakningen 
arbetar vi med att minska miljögifter i yt- och grundvatten. Vi har en intern tvärsektoriell 
arbetsgrupp kopplad till hälsoaspekter avseende PFAS. Påverkan på folkhälsan tas upp i 
tillståndsprövning och åtgärder krävs med hänsyn till detta avseende exempelvis buller, 
organiska lösningsmedel och aerosoler. I lokaliseringsbedömning ingår ett hälsoperspektiv. 
Saneringsåtgärder av förorenade områden har genomförts vid impregneringsplatsen vid 
Boxholm Såg och även påbörjats vid Bestorp såg. I Inre hamnen i Norrköping har 
saneringen vid Kolkajen slutförts och arbetet fortsätter nu på Gasverkstomten för att i 
framtiden säkra en god bostadsmiljö. 

I handläggning av projekt tar Länsstyrelsen möjligheten, där det är lämpligt, att göra 
prioriteringar som har positiva effekter på hälsan. Projekt inom tidiga insatser under 
asyltiden är ett exempel på detta. 
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I arbetet med krishantering och klimatanpassning har vi arbetat preventivt med att 
förebygga olyckor. När något har hänt arbetar vi för att ha en effektiv kriskommunikation 
vid kriser som kan utgöra fara för liv och hälsa. Särskild information gavs under sommaren 
då torka orsakade eldningsförbud och oljeutsläpp påverkade kustområden. 

Tillsyn och bemötanden 

Flera av myndighetens tillsynsområden har ett viktigt folkhälsoperspektiv. Tillsyn är därför 
en viktig metod i Länsstyrelsens folkhälsoarbete. Genom tillsyn bidrar Länsstyrelsen 
Östergötland till att säkerställa att lagar och regler som har bäring på folkhälsan efterlevs. 

Alkohol- och tobakstillsyn är en viktig del av Länsstyrelsens arbete som påverkar både 
tillgången och marknadsföring av alkohol- och tobaksprodukter. 

Länsstyrelsen har bland annat arbetat med kunskapsspridning och information inom tillsyn 
av veterinärer i länet och läkemedelsanvändning till djur för att minska spridning av 
antibiotikaresistenta bakterier i samhället. Veterinär folkhälsa innefattar länsveterinärens 
viktigaste arbetsuppgifter 

I vår tillsyn verkar vi för friskare luft, giftfri miljö och god bebyggd miljö. Folkhälsa beaktas 
även som en del i klimatanpassningsarbetet vid bland annat uppföljnings- och 
tillsynsbesök. Tillsynsbesök har genomförts av samtliga vattenskyddsområden där 
Länsstyrelsen har tillsynsansvar. 

Veterinär folkhälsa innefattar länsveterinärens viktigaste arbetsuppgifter. Tillsyn inom 
hygien, djurhälsa och livsmedel bidrar till friskare djur och därigenom säkra livsmedel och 
friska människor.  

Vid möten, utbildningar och konferenser 

Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom ramen för samverkan är en viktig metod i 
Länsstyrelsens folkhälsoarbete. På folkhälsoområdet har ett flertal kunskapshöjande 
insatser genomförts med olika teman för olika målgrupper. Till exempel våld i vår närhet, 
utbildning i 100% ren hårdträning, narkotikakartläggningen och vårdprocessprogram 
könsstympning. 

Klimatförändringarnas effekter av högre temperaturer och förändrade nederbördsmönster 
har direkt bäring på folkhälsa och ett hälsoseminarium har genomförts för att samverka 
med Region Östergötland och kommunerna i denna fråga. 

Länsstyrelsen Östergötland är delaktig i det så kallade MILSA-projektet som bland annat 
syftar till att kompetensutveckla samhälls- och hälsokommunikatörer för nyanlända kring 
frågor med bäring på folkhälsa. Detta ser vi som en viktig insats för att förbättra 
målgruppen nyanländas hälsa.  

I samband med internationella antibiotikadagen har länsveterinär deltagit i 
antibiotikaforum samt spridit information bland annat via Länsstyrelsens webb och sociala 
medier om antibiotikaresistens kopplat till folkhälsa. Kompetenshöjning av samtliga chefer 
kopplat till antibiotikaresistens har genomförts under året. 

  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 
 

51 
 

Strategier, rapporter, remissvar, utredningar 

I flera regionala strategier tas ett folkhälsoperspektiv. Exempel på sådana regionala 
strategier är ANDT-strategin, jämställdhetsstrategin, livsmedelsstrategin och en strategi för 
fysisk aktivitet. 

Varje år tar vi fram rapporter och kartläggningar som belyser folkhälsofrågorna ur olika 
perspektiv. Några exempel är ungdomsenkäten som resulterar i rapporten ”Om mig”, 
Narkotikakartläggningen samt en rapport om mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten. 

Inom integrationsuppdraget finns en regional överenskommelse med olika målområden 
varav hälsa är ett, samt en länsrapport som omfattar alla målområden. 

Den regionala miljöhälsorapporten har färdigställts och den presenterades i mars 2018.  

Länsstyrelsen uppmärksammar även folkhälsoperspektivet i olika yttranden, till exempel 
klimatanpassningsarbetet och yttranden kring översiktsplaner och detaljplaner. Där lyfts 
bland annat möjligheten till rekreationsområden och frågor med koppling till miljömålen 
frisk luft, giftfri miljö och god bebyggd miljö. Det har även beaktats när vi svarat på 
remissen om pandemiplanering.  

Inte minst arbetar Länsstyrelsen med att vara ett föredöme som arbetsgivare. Länsstyrelsen 
Östergötland är en rökfri arbetsplats. Länsstyrelsen har, liksom regeringen, ställt sig bakom 
uppropet Tobacco Endgame. Målet är både att förbättra folkhälsan inom organisationen 
men även att Länsstyrelsen framstår som mer trovärdig i sitt externa ANDT arbete då den 
egna organisationen föregår med gott exempel. I samband med genomförandet erbjöds 
hjälp till avvänjning. Vid representation och middagar på slottet erbjuds alltid alkoholfria 
alternativ. Vi tar också emot praktikanter och deltagare i olika arbetsmarknadsprogram 
från Arbetsförmedlingen. I år har vi särskilt satsat på föreläsningar kring hälsotema och 
satsningar på fysisk aktivitet. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

7. I sin verksamhet verka för att förenkla för företag. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 

Länsstyrelsen Östergötland arbetar löpande med att förbättra, förenkla och förtydliga vårt 
arbete för att förenkla för företag. En god struktur och ständiga förbättringar av system, 
rutiner och handlingsförmågor är centrala. Länsstyrelseinstruktionen 5 § är en integrerad 
del i myndighetens verksamhetsplanering och systematiska uppföljningsarbete. Alla 
enheter redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både verksamhetsplan, tertial- och 
årsredovisning.  

Länsstyrelsens samtliga enheter arbetar för att förenkla för företag. Det gäller såväl i 
ordinarie löpande verksamhet som i projekt där myndigheten har en kontinuerlig och 
levande dialog avseende hur Länsstyrelsen kan underlätta för företag på olika sätt.  
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Ambitionen är att alltid ha ett tydligt brukarperspektiv, en vilja att underlätta samt att ha 
förståelse för brukare – i detta fall företaget. Målsättningen är att förenkla, förtydliga och 
förbättra för alla företag som kommer i kontakt med oss. Länsstyrelsen arbetar 
kontinuerligt med att förkorta handläggningstiderna, förenkla ärendeprocesser samt att 
förtydliga beslut så att de kan läsas och förstås av alla. Inom samtliga verksamheter är 
ambitionen att ha särskilt fokus på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. 
Exempel på arbetet från 2018 redovisas under regleringsbrevsuppdraget 3:52 i 
årsredovisningen. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☒Helt uppfyllt 

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

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 

Länsstyrelsen tar upp konsekvenserna av klimatförändringarna samt ger stöd och råd till 
olika aktörer i länet, till exempel tvärsektoriella samarbetsgrupper. Exempel är granskning 
av översiktsplaner, detaljplaner samt av alla relevanta infrastrukturprojekt där 
klimatanpassning vägs in och hänsyn tas till klimatförändringarnas påverkan på samhället. 
Information och rådgivning om klimatförändringar och hur samhället kan rusta sig mot 
dessa ges vid seminarier, kommunbesök samt via rådgivning till enskilda handläggare.  

I Länsstyrelsens interna processer ingår klimatanpassning som en integrerad del. Som 
exempel kan nämnas: 

 Agenda 2030 
 Grön infrastruktur 
 Ekosystemtjänster 
 Biologisk mångfald 
 Energi och klimat 
 Vattenförvaltningsförordningen 
 Översvämningsförordningen 
 Älvgruppsarbete 
 Vattenförsörjning 
 Tillsyn miljöskydd 
 Beredskap för djursjukdomar 
 Effekter på folkhälsan av högre lufttemperatur och ökad nederbörd 
 Olika samhällsgruppers utsatthet vid klimatförändringar 
 Krisorganisationen 
 Fysisk samhällsplanering 
 Kulturmiljöns påverkan av ett förändrat klimat 
 Havsplanering 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 
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9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 

Länsstyrelsen deltar aktivt med stöd till kommunerna vid framtagandet av detaljplaner för 
bostadsbebyggelse. Målet är att hitta effektiva och hållbara planeringsprocesser. Med ett 
brett och transparent underlagsmaterial ska en god bebyggd miljö uppnås. Effektivitet och 
tydliga, tvärsektoriellt avvägda besked i ärendehandläggningen eftersträvas. Länsstyrelsens 
arbetssätt har vidareutvecklats genom särskilda kompetensutvecklingsinsatser under 2018. 

Uppdaterade planeringsunderlag ska tillhandahållas för att underlätta för kommunen i 
bedömningen var bostadsutveckling kan ske. Arbetet med planeringskatalogen har 
återupptagits. Sammanfattande redogörelser över översiktsplanens aktualitet har under 
2018 lämnats till hälften av länets kommuner. Här lyfter Länsstyrelsen fram vikten av att 
målsättningarna för bostadsförsörjningen inarbetas i översiktsplanen.  

Länsstyrelsen deltar aktivt i olika fora för att främja bostadsbyggandet, både på nationell 
och regional nivå. Den regionala bostadsmarknadsanalysen ska utvecklas kontinuerligt för 
att vara en viktig kunskapskälla för bostadsplaneringen i länet. Framtagandet sker i bred 
dialog med kommuner, näringslivet och regionala aktörer. Länsstyrelsen lämnar stöd till 
framtagande av kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen genom deltagande i samråd. 

Länsstyrelsen handlägger ärenden om stöd till boende. Utåtriktad information om stöden 
har lämnats för att öka intresset och främja bostadsbyggandet. Bland annat har personal 
från myndigheten medverkat vid en regional konferens om boendestöden. 

Under 2018 har insatserna inom investeringsstöd fått begränsas på grund av personalbrist, 
med effekten att handläggningstiderna har blivit längre och de stödjande insatserna färre 
än vad som planerats. En konsekvens direkt relaterad till de ökade handläggningstiderna är 
att ett antal ansökningar om stöd till hyres- och studentbostäder inte har fått beslut innan 
taket för Boverkets bemyndigande för 2018 nåddes. Då Boverket inte fått något 
bemyndigande för 2019 innebär detta att dessa sökande blir utan stöd. 

Inom kulturmiljöområdet har samråd och tillståndsprövning vad gäller förekomster och 
tillstånd till borttagande av fornlämningar med påföljande arkeologiska undersökningar 
hanterats enligt plan men med viss fördröjning på grund av hög ärendebelastning. 
Kulturmiljöfrågorna har utretts tidigt och medfört ökad kunskap in i planeringsprocesserna 
för byggande som på så vis kunnat anpassas och/eller påbörjats utan vitala förseningar. 

Hantering av riksintressefrågor har i ett fåtal fall försenat byggnadsprocesser på grund av 
att berörda kommuner inte framarbetat relevant antikvariskt kunskapsunderlag eller tagit 
hänsyn till sådant material i de lokala planeringsprocesserna. Länsstyrelsen har inom 
kulturmiljöområdet initierat revideringar av riksintressebeskrivningarna vilket kommer att 
underlätta i den kommunala bostadsplaneringen. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☒Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 
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Länsstyrelseinstruktion 6 § 

Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling.  

Länsstyrelsen ska särskilt  

 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,  

 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet 
för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,  

 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen, och  

 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och 
regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.  

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med 
verket om vilken rapportering som behövs. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 

Samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet 

Länsstyrelsen Östergötland arbetar utifrån 15 miljökvalitetsmål och har en samordnande 
roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med olika 
sektorsmyndigheter, Region Östergötland, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer 
och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi 
följer också upp hur miljöarbetet går. Länsstyrelsen har under året fortsatt att verka för 
miljömålens genomslag och tillämpning inom olika verksamhetsområden. Under året har 
fokus även legat på att integrera FN:s globala hållbarhetsmål i arbetet. En stor del av 
Länsstyrelsens löpande verksamhet har tydliga miljömålskopplingar, exempelvis tillsyn, 
tillsynsvägledning, prövning, vattenförvaltning, naturvård, samhällsplanering, areella 
näringar, kulturvård, energi- och klimat med flera. Verksamheten är utåtriktad och en 
mycket viktig del av Länsstyrelsens arbete för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och 
de globala hållbarhetsmålen.  

Den interna samordningen av miljömålsarbetet sker fortlöpande och miljömålen är sedan 
flera år tillbaka integrerade i Länsstyrelsens olika verksamhetsområden och i 
verksamhetsplaneringen. Det tvärsektoriella arbetet stärks ytterligare genom den interna 
Miljö- och klimatberedningen, där frågor kopplat till miljömål, klimat/energi, 
klimatanpassning, vatten, naturvård, samhällsplanering och areella näringar diskuteras och 
förankras. Miljö- och klimatberedningen leds av landshövdingen eller länsrådet, och samlar 
chefer och sakkunniga inom berörda enheter på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
sammankallar även Östergötlands energi- och klimatråd. Rådet leds av landshövdingen och 
syftet är att möjliggöra en konstruktiv dialog, diskussion och förankring av det regionala 
arbetet med energi- och klimatfrågor. 

Inom miljöarbetet pågår en kontinuerlig samverkan över olika sektorsområden med 
kommuner, Region Östergötland, Linköpings universitet, näringslivet, och andra 
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organisationer, vilket är en förutsättning för att nå de nationella miljömålen. Länsstyrelsen 
ger regelbundet föreläsningar om miljömålen vid Linköpings universitet och 
gymnasieskolor. 

Länsstyrelsen har sedan flera år ett etablerat samarbete med Region Östergötland 
framförallt inom miljö- och klimatarbetet samt Agenda 2030. En gemensam strategisk 
samverkansgrupp med representation från både chefs- och handläggarnivå träffas 
regelbundet för gemensam omvärldsbevakning, strategisk planering och samordning av 
aktiviteter samt att förbättra informationen till kommuner och övriga aktörer om det 
regionala miljö- och klimatarbetet.  

Länsstyrelsen kompletterar det brett riktade externa arbetet med specifika insatser inom 
olika sektorer och befintliga samverkansfora. Många av dessa insatser är ett samarbete 
mellan flera av Länsstyrelsens verksamhetsområden. Energieffektiviseringsnätverket för 
stora företag i länet, projekten Incitament för energieffektivisering och Framtidens solel 
samt Miljönytta som affär är exempel på pågående insatser. Vad gäller generationsmålet ser 
Länsstyrelsen internationell samverkan och utbyte som ett sätt att främja åtgärdsarbete 
både inom och utanför Sveriges gränser. Länsstyrelsen har senaste åren varit mycket aktiv 
inom internationellt miljösamarbete. Under 2018 har vi deltagit i och drivit fem EU-projekt 
och ett flertal nationellt finansierade åtgärdsprojekt som innebär att vi kan fördjupa och 
bredda vår kompetens samt att fler miljöåtgärder genomförs. Det är ett effektivt sätt att 
växla upp våra begränsade resurser och uppnå en bättre miljö i snabbare takt. I flertalet av 
dessa projekt deltar universitet, kommuner och/eller företag i länet vilket bidrar till en 
utveckling av det regionala miljöarbetet. Vår tydliga kommunikation kring bidragsstöd för 
direkta miljöåtgärder, såsom Klimatklivet, LOVA, LONA och saneringsbidrag har gett 
faktiska miljövinster och bidragit till att miljömålen nås. 

Samordning och erfarenhetsutbyte mellan länen är viktigt och en förutsättning för nationell 
samsyn inom miljömålsarbetet. Länsstyrelsen deltar i det nationella miljömålsnätverket, 
klimat- och energisamordnarnätverket och även i sydlänsnätverken för dessa båda 
områden. Miljömålssamordnaren deltar aktivt i samtliga nationella nätverksträffar för 
miljömålssamordnare samt möten och utbildningar arrangerade av RUS (Länsstyrelsernas 
samverkansorgan för miljömålsuppföljning och åtgärder) och Naturvårdsverket inom 
verksamhetsområdet.  

I samband med den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen samt vid uppdatering av 
miljömålsindikatorer har samverkan skett, internt och externt, genom diskussionsmöten 
med sakkunniga. Information om miljötillståndet och uppföljningen av miljömålen i 
Östergötland sprids bland annat genom Länsstyrelsens seminarier, workshops, 
publikationer, hemsidan, olika samarbetsytor, nätverksträffar och via sociala medier. 
Länsstyrelsen Östergötland är sedan 2017 miljödiplomerade från Svensk Miljöbas för att ha 
infört ett godkänt miljöledningssystem. 

Vi har under 2018 arbetat systematiskt med att integrera och sprida information om 
miljömålen och Agenda 2030 vid relevanta externa möten, workshopar och vid 
kommunikationsinsatser. Vi har till exempel deltagit vid konferenserna E-day och 
Innovation day, tillsammans med länsledningen genomfört en roadtrip till 15 företag inom 
Cleantech Östergötland och deltagit vid Näringslivsmässan i Linköping. Länsstyrelsen har 
under året aktivt deltagit i arbetet med miljömålsrådets åtgärdslista och flera medarbetare 
är kontaktpersoner för olika samverkansåtgärder till exempel:  
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 Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark – sektorsövergripande 
samarbete för att gynna biologisk mångfald, landskapets gröna infrastruktur 
och ekosystemtjänster. 

 Stadsmiljöavtal 2.0, Gemensam strategi för arbete med goda ljudmiljöer.  
 Vägledning/information och dialog med bygg- och fastighetssektorn om 

livscykelanalyser för byggnadsverk. 

Utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred 
förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

I juni 2014 fastställdes ett Regionalt åtgärdsprogram för generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen, vilket också blev startskottet för ett mer systematiskt åtgärdsarbete för 
att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Programmet är ett arbetsdokument och 
en vägledning för länets samordnade miljömålsarbete. I augusti lämnade Länsstyrelsen in 
en fördjupad utvärdering av miljömålen till Naturvårdsverket och under hösten 
genomfördes den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen på regional nivå. I samband 
med dessa uppföljningar hölls workshopar som bidrog till att frågor, behov av stöd och 
erfarenheter från de olika enheterna kunde fångas upp och besvaras. 

Arbetet med att genomföra åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet fortgår och 
under året har en uppföljning genomförts som slutfördes och kommunicerades i december. 
En sådan halvtidsuppföljning kan vara ett prioriteringsstöd för det fortsatta åtgärdsarbetet 
hos länets deltagande aktörer. De goda exempel som lyfts fram i uppföljningen kan vara 
inspiration för andra aktörer och skapa engagemang för miljömålsarbetet. Föreslagna 
åtgärder och åtaganden för Länsstyrelsen hanteras kontinuerligt i myndighetens årliga 
process med verksamhetsplanering och årsredovisning. De föreslagna åtgärderna för 
kommuner och övriga aktörer och deras åtaganden följs upp i samband med att projekt 
startas och avslutas samt inom ramen för Länsstyrelsens arbete med tillsyn, prövning, 
uppföljning och stöd. Insatserna inom det Regionala åtgärdsprogrammet har även 
kompletterats med ett stort antal åtgärdsprojekt på den regionala och lokala nivån. Målet 
har varit att visa att allt åtgärdsarbete har betydelse för att nå våra miljömål samt skapa en 
helhet och därmed underlätta för länets aktörer. 

Inom ramen för arbetet med vattenförvaltning, naturvård, sanering av förorenade områden 
samt klimat och energi arbetar vi åtgärdsinriktat genom olika projekt. Både genom 
egensökta projekt (nationella och EU-projekt) och genom att vi har haft en tydlig 
kommunikation kring olika bidragsstöd för direkta miljöåtgärder, såsom Klimatklivet, 
LOVA och saneringsbidrag har vi kunnat genomföra åtgärder som sammantaget bidrar till 
uppfyllelse av främst miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv 
och Begränsad klimatpåverkan. Vi stöttar även vattenråden i det operativa åtgärdsarbetet. 
Under 2018 arrangerade Länsstyrelsen Vattenrådens dag samt besökte vattenråden i länet. 
Syftet var att öka samarbetet kring åtgärder ur åtgärdsprogrammet, att diskutera lokala 
förutsättningar för vattenåtgärder samt att diskutera det nya åtgärdsprogrammet för 
vattenförvaltningen.  

2018 års bedömning av miljökvalitetsmålen i Östergötland visar att länet är nära att nå 
miljömålen Frisk Luft och Bara naturlig försurning. Det är resultatet av ett intensivt 
åtgärdsarbete samt nya styrmedel både i länet, nationellt och internationellt. Inom 
miljömålet Grundvatten av god kvalitet ser vi en positiv utveckling av miljön både vad 
gäller kunskapsläget och åtgärdstakten. De miljömål som är svårast att nå är Begränsad 
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klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Ingen övergödning samt alla mål som hanterar frågor 
kopplande till biologisk mångfald och kulturmiljö.  

Stödja kommunerna med underlag i deras arbete för generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen.  

I Östergötland pågår ett aktivt samarbete med kommunerna inom miljömålsarbetet. 
Länsstyrelsen anordnar seminarier, workshops, och sprider publikationer där kommunerna 
är en av huvudmålgrupperna. Utbyte av kunskap och erfarenheter mellan kommuner och 
Länsstyrelsen samt andra aktörer i länet sker även genom olika samarbetsytor och 
nätverksträffar (Renare mark, Miljösamverkan Östergötland (MÖTA), Nätverket för klimat- 
och energistrateger med flera). Inom naturvårdsarbetet anordnar vi årligen en träff med 
länets kommunekologer för att stötta kommunerna i naturvårds- och miljömålsarbetet.  

MÖTA, är ett samarbete mellan länets 13 kommuner och Länsstyrelsen. Samarbetet ska 
bland annat stödja kommunerna i miljömålsarbetet. Under 2018 har flera gemensamma 
projekt genomförts, bland annat energieffektivisering och inventering av förorenade 
områden.   

Verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den 
lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det 
regionala tillväxtarbetet.  

Näringslivet i Östergötland är engagerade inom miljö- och klimatarbetet men fler insatser 
och åtgärder behövs. Under 2018 har vi satsat på att förstärka den externa samverkan med 
relevanta aktörer och samverka i regionen i frågor som rör miljömålen och Agenda 2030. 
För att omsätta globala mål till lokal och regional handling har vi tillsammans med 
Linköpings universitetet, Region Östergötland, kommunerna och Östsvenska 
Handelskammaren under 2018 påbörjat arbetet med att bygga upp en regional 
nätverksarena för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, kommunikation, metodutveckling 
och annan samverkan kring frågor som gäller implementeringen av de globala 
hållbarhetsmålen. Här möts aktörer med olika bakgrund för att driva arbetet med att nå 
målen tillsammans. Nätverksarenan har skapats av nyckelpersoner med tillgång till olika 
viktiga nätverk inom alla samhällsområden och näringslivet har varit en drivande aktör. 

Inom Länsstyrelsen sker ett nära samarbete mellan miljömålsamordning, energi och 
klimat, klimatanpassning, fysisk planering, naturvård och andra berörda 
verksamhetsområden i syfte att miljökvalitetsmålen ska få genomslag i den lokala och 
regionala samhällsplaneringen. Miljömålssamordnaren deltar vid behov i interna 
plansamråd och behandling av planärenden. Under året har vi samverkat med våra 
kustkommuner Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik i ett projekt kopplat till 
havsplanering. 

I Östergötland pågår ett planeringsarbete för anläggande av Ostlänken. Länsstyrelsen är 
aktiv i arbetet och bistår med kunskap och underlag i processen.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 
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Länsstyrelseinstruktion 7 § 

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och den 
högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. 

Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och 
beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina 
uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 

I Östergötland finns sedan den 1 april 2014 en strategi för hur samverkan ska ske som 
benämns ”Samverkan Östergötland” och som Regionala rådet för skydd mot olyckor och 
krisberedskap (RKS) har fastställt. Samverkan Östergötland är ett samlande begrepp för 
myndigheter, kommuner och andra organisationers samverkan som sker inom samhällets 
krisberedskap i Östergötlands län. I den gemensamt beslutade strategin beskrivs hur 
samverkan ska ske före, under och efter samhällsstörningar som kräver samverkan mellan 
aktörerna. Samverkan Östergötland består av Länsstyrelsen Östergötland, länets 13 
kommuner, polisområde Östergötland, Region Östergötland, Försvarsmakten region syd, 
Räddningstjänsten Östra Götaland, SOS Alarm och Kustbevakningen. Under året har länets 
aktörer prioriterat arbetet med att ta fram en gemensam planering för arbetet inom 
krishantering och totalförsvar för perioden 2019–2022. Planen förväntas fastställas tidigt 
2019. Under sommaren skedde aktiv samordning och samverkan i länet med anledning av 
skogsbränder, torka och foderbrist.  

Under året har Länsstyrelsen utvecklat och förtydligat arbetet med att bevaka risk- och 
beredskapshänsyn i samhällsplaneringen, ett exempel på detta är den mall som tagits fram 
för hur översiktsplaner ska granskas och vilka råd som ges. 

Länsstyrelsen har under året bedrivit ett aktivt arbete i syfte att minska sårbarheten i 
samhället. Detta bland annat genom att följa upp och stödja kommunernas arbete för att 
minska sårbarheter i samhället. Ett exempel på detta är insatser för att stödja 
kommunernas arbete med kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet. 

Länsstyrelsen har under året arbetat med att utveckla den interna kris- och 
krigsorganisationen till att omfatta hela hotskalan. Arbetet ska resultera i en reviderad 
krisledningsplan med beskrivning av Länsstyrelsens kris- och krigsorganisation. Detta i 
syfte att öka förmågan att hantera ålagda uppgifter. Planen förväntas fastställas under 
2019.  

En uppföljning har skett av identifierade åtgärder efter genomförandet av en regional 
samverkansövning som skedde hösten 2017.  

Utbildningsinsatser har genomförts för hela personalen i säkerhetsskydd och 
informationssäkerhet.  

Länsstyrelsens samlade bedömning är att resultatet är gott. Denna bedömning grundas på 
stödjande aktiviteter såväl internt som externt inom totalförsvarsområdet och aktivt 
deltagande i myndighetens arbete med samhällsplaneringen där risk- och 
beredskapshänsyn är ett viktigt perspektiv. Som exempel kan nämnas planering av 
Ostlänken. Bedömningen grundas även på vidareutveckling av samverkan inom Samverkan 
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Östergötland, pågående arbete med framtagande av ny krishanteringsplan för 
Länsstyrelsen samt de uppföljningar som gjorts av länets hantering av sommarens 
skogsbränder, torka och vattenbrist.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Övrig verksamhet 

Övrig förvaltning 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Under 2018 har Länsstyrelsen arbetat för att klara av uppgiften med utbetalning av 
lönegaranti med mycket gott resultat. Omfattande samverkan mellan länsstyrelser har skett 
avseende utveckling och implementering av ett nytt modernt handläggningssystem, Garanti 
Lst. Vi har även påbörjat arbetet med att utveckla e-tjänster inom lönegarantin och likrikta 
våra arbetssätt gentemot medborgarna oavsett var i Sverige de bor. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 20*-21* exkl. 201*)1 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 2,6 2,8 3,3 

Årsarbetskrafter kvinnor 9,7 10,8 9,3 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 12 587 14 036 12 088 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  5 490 5 511 5 463 

Antal beslutade ärenden 5 448 5 547 5 723 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 91 44 8 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  110 537 74 842 109 086 
1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21). Detta gör att 
uppgifterna för åren 2016–2017 inte stämmer överens med vad som redovisades under Övrig förvaltning i 
årsredovisningarna för åren 2016–2017.  

Kommentarer till tabellen  

Inkommande antal stiftelseärenden är högt och har ökat under året, liksom inkommande 
antal ärenden rörande bevakningsföretag och godkännande av väktare. Under året har en 
riktad insats gjorts för att få ner balanserna i ärenden avseende nyregistreringar av 
stiftelserna. Detta har fått önskad effekt, så att ärendebalansen avseende äldre ärenden har 
minskat. Dessa ärenden har emellertid varit av mer komplex natur, vilket har lett till att 
antalet beslut i ärendegruppen är lägre än föregående är.  

Kameraärendena flyttades från Länsstyrelsen vid årsskiftet, vilket syns i det minskade 
antalet inkomna och beslutade ärenden totalt. 

Bidragsutbetalningar består till största del av utbetalningar inom lönegarantin. 
Bidragsutbetalningarnas belopp mellan åren varierar därför med storleken och antalet 
ärenden inom lönegaranti. Utbetalningarna 2018 inom lönegarantin uppgick till cirka 
110 miljoner kr, medan 2017 betalade vi jämförelsevis ut totalt cirka 74 miljoner kr. 

Samlad bedömning av resultat  

Under året har en stor mängd ärenden inkommit och beslutats. Särskilda insatser har gjorts 
under året för att få ned ärendebalanserna i framför allt stiftelseärenden. Det arbetet har 
haft effekt, men det finns fortfarande utvecklingsbehov för att nå ända fram i arbetet. 
Sammantaget för verksamheten övrig förvaltning (20*-21* exklusive 201*) gör 
Länsstyrelsen bedömningen att resultatet är gott. 
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Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Trafikföreskrifter 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Handläggning av ärenden inom denna ärendegrupp har prioriterats, så att punktinsatser 
har gjorts för att avgöra äldre överklagade ärenden inom ärendegruppen. Detta har bland 
annat medfört att fler ärenden har kunnat avgöras under året. Det finns fortfarande en 
balans av ärenden, varav ett antal är äldre än önskvärt, men det är något som vi arbetar 
prioriterat med.  

Under året har även platsbesiktning i ärenden avseende ansökningar om 
hastighetssänkningar företagits. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 25*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,2 0,2 0,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,7 0,7 0,7 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 722 740 716 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  174 164 165 

Antal beslutade ärenden 185 170 135 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 4 3 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

Kommentarer till tabellen  

Antalet inkomna ärenden är något högre än föregående år, liksom antalet avgjorda 
ärenden. Under de senaste åren har en stadig ökning skett av inkomna ärenden. Under 
samma tid har antalet beslutade ärenden också ökat. 

Samlad bedömning av resultat  

Resultatet är gott, men det finns utvecklingsmöjligheter. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Nationella minoriteter 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Samverkan har skett mellan länsstyrelserna med stöd av Länsstyrelsen Stockholm. 
Länsstyrelsen Östergötland har under året bland annat arbetat med nätverk, 
kompetensutveckling, opinion och dialog med olika aktörer.  
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För Länsstyrelsens del har det inneburit att antalet ärenden samt personalstyrkan ligger 
kvar på ungefär samma nivå som tidigare.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 81*)1 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0 0 0,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,1 0,2 0,1 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 128 207 202 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  1 1 1 

Antal beslutade ärenden 1 1 1 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 
1) I årsredovisningarna för åren 2016–2017 redovisades volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 81*) 
tillsammans med volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*). I denna tabell redovisas volymer och 
kostnader för endast nationella minoriteter (VÄS 81*), varför uppgifterna för åren 2016–2017 är omräknade jämfört med 
vad som uppgavs i årsredovisningarna för åren 2016–2017. 

Kommentarer till tabellen  

Att verksamhetskostnaderna sjunkit något beror på att genomförda insatser 2018 inte 
medfört några större kostnader.   

Samlad bedömning av resultat  

Arbetet med att öka kunskapen samt implementera lagen om nationella minoriteter utförs 
inom ramen för verksamhetsintegrering av mänskliga rättigheter. Internt har vi arbetat 
med att stödja olika verksamheter i deras implementeringsarbete. Till exempel i 
myndighetens tvärsektoriella grupp för planberedning har nationella minoriteter lyfts upp 
som viktig målgrupp, särskilt i samrådstillfällen. I kommunikationsgruppen har 
information om nationella minoriteter samt kommunikation på minoriteternas språk varit 
på agendan. Vi bedömer att de sista årens insatser lett till en ökad kunskap och 
myndigheten har en god beredskap för att uppfylla lagstiftningen, även om det fortfarande 
kan vara lite ojämnt mellan myndighetens enheter. 

I länet finns ett nätverk för finskt förvaltningsområde i syfte att utbyta erfarenheter och 
höja kunskap om nationella minoriteter, särskilt den finska minoriteten, och ett nätverk för 
Förintelsens minnesdag i syfte att uppmärksamma Förintelsen samt öka samarbetet i länet 
genom bland annat erfarenhetsutbyte. Vi ser att nätverksarbetet resulterat i ökade 
kontaktytor och gemensamma insatser. Det ger i sin tur en ökad samsyn och 
resurseffektivitet. Det finns fortfarande en utvecklingspotential i Länsstyrelsens arbete i det 
strategiskt övergripande stödet till kommuner med flera i arbetet med samtliga nationella 
minoriteter. För att förbättra arbetet har Länsstyrelsen under 2018 utvecklat samarbetet 
med Region Östergötland. Som resultat har vi tillsammans bjudit in länets alla kommuner 
för att erbjuda ett mer strategiskt stöd vad gäller erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande 
insatser. 

För att väcka kunskap och intresse har Länsstyrelsen i samarbete med deltagare i nätverken 
skrivit en debattartikel som skrevs i samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari 
med gott resultat. Artikeln publicerades i flera medier. I samband med Sverigefinnars dag 
den 24 februari, skrevs en annan debattartikel om sverigefinnar och deras historia, som 
publicerades i tidningar runt om i länet.  
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Under året har en väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom nationella minoriteter 
utgjorts av regleringsbrevsuppdraget 3.17 ”Nationella minoriteter” vilket redovisats i 
särskild ordning till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget (dnr 810-11791-18).  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

Mänskliga rättigheter 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Under 2018 har Länsstyrelsen arbetat för att klara av uppgifterna kopplade till mänskliga 
rättigheter. Samverkan har skett mellan länsstyrelserna och med olika myndigheter, till 
exempel Myndigheten för delaktighet. Länsstyrelsen har under året bland annat arbetat 
med kartläggning, kompetensutveckling och dialog med olika aktörer.  

I och med att länsstyrelserna har fått nya uppdrag kring funktionshinderspolitiken och 
utsatta EU-medborgare har det inneburit att antalet ärenden, personalresurser och 
verksamhetsresurser ökat.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 82*)1 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0 0 0,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 1,8 1,4 1,1 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 2 287 1 652 1 478 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  11 5 3 

Antal beslutade ärenden 11 4 3 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  3 175 3 024 4 808 
1) I årsredovisningarna för åren 2016–2017 redovisades volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 81*) 
tillsammans med volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*). I denna tabell redovisas volymer och 
kostnader för endast nationella minoriteter (VÄS 82*), varför uppgifterna för åren 2016–2017 är omräknade jämfört med 
vad som uppgavs i årsredovisningarna för åren 2016–2017. 

Kommentarer till tabellen  

Årsarbetskrafter och kostnader har ökat något med anledning av nyrekrytering till nya 
uppdrag.  

Samlad bedömning av resultat  

Länsstyrelsen Östergötland har arbetat både internt och externt med att integrera 
mänskliga rättigheter. I länet finns ett nätverk för mänskliga rättigheter där myndigheter 
och kommuner ingår. Det har resulterat i ökade kontaktytor och fler gemensamma insatser, 
vilket i sin tur ger en ökad samsyn och resurseffektivitet. Det har bland annat resulterat i en 
myndighetsgemensam utbildning om maktordningar men också utveckling av arbetet med 
nationella minoriteters rättigheter. Läs mer under återrapportering av 
regleringsbrevsuppdrag 1.14. 
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Under året har en väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom verksamhetsområdet 
mänskliga rättigheter utgjorts av regleringsbrevsuppdragen:  

1.14 ”Mänskliga rättigheter” (se nedan),  

3.17 ”Nationella minoriteter”, vilket redovisats i särskild ordning till Länsstyrelsen i 
Stockholm och Sametinget (dnr 810-11791-18). 

3.63 ”Utsatta EU-medborgare”, vilket redovisas i särskild ordning till Länsstyrelsen i 
Stockholm (dnr: 829- 14332-18). 

3.64 Funktionshinder, vilket redovisas i särskild ordning till Socialdepartementet (dnr: 
821-14938-18). 

Förordningsuppdraget (SFS 2013:522) Personligt ombud, vilket redovisas i särskild 
ordning till Socialstyrelsen. 

 
Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Året i siffror i enlighet med regeringsbeslut S2012/4487/SFÖ 

Tabell A – Verksamhetskostnader 2016–2018 Tkr 

VÄS-kod Sakområden och myndighetsövergripande verksamhet 2018 2017 2016 
20-21,  

exkl. 2011) 
Övrig förvaltning  9 019 9 694 7 996 

2011) Allmänna val 2 782 267 82 

25 Trafikföreskrifter m.m. 505 495 464 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 9 296 7 965 7 984 

30 Regional tillväxt 4 555 4 107 3 598 

34 Infrastrukturplanering 905 712 1 161 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 5 766 5 215 5 202 

41 Stöd till boende 1 707 1 035 560 

42 Energi och klimat 4 243 2 988 3 374 

43 Kulturmiljö 10 663 8 772 9 159 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 13 655 8 747 8 208 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 12 098 11 663 7 906 

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

46 245 38 371 39 167 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 2 256 2 042 1 487 

53 Vattenverksamhet 9 814 7 423 4 952 

54 Mineral- och torvfyndigheter 121 2 8 

55 Miljöfarlig verksamhet 11 190 8 747 7 774 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 217 340 213 

57 Förorenade områden, efterbehandling 5 854 5 560 5 266 

58 Restaurering 1 513 1 375 546 

60 Lantbruk och landsbygd 26 169 23 452 22 703 

62 Fiske 1 494 873 1 283 

70 Folkhälsa 3 863 4 278 2 706 

80 Jämställdhet 12 910 12 180 12 781 

81 Nationella minoriteter 89 140 134 

82 Mänskliga rättigheter 1 643 1 140 1 004 

85 Integration  4 292 4 441 2 071 

 Summa produktion 202 864 172 024 157 786 
10 Myndighetsövergripande verksamhet  14 027 16 003 11 790 

11 Administration och intern service 50 860 46 316 49 159 

 Summa verksamhetskostnader exklusive resurssamverkan  267 751 234 343 218 735 
99 Resurssamverkan2) 1 189 523 486 

 Totalsumma verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkning3) 

268 940 234 866 219 221 

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 ska belasta länsstyrelsen fördelas på respektive tvåsifferkod (och 
tresiffernivå avseende VÄS 201 Allmänna val). 
3) Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
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Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2016–2018 Tkr 

Verksamhetskostnader har ökat med 34 074 tkr jämfört med tidigare år. En större del av 
ökningen avser verksamhetsområde 51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel 
av skyddade områden (7 874 tkr) samt 45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar (4 908 tkr) som följd av nationella satsningar eller händelser finansierat via bidrag. 
Notera även verksamhetsområde 201 som ökat med 2 515 tkr för genomförande av de 
allmänna valen. Detta verksamhetsområde har i tidigare årsredovisningar redovisats inom 
20–21 Övrig förvaltning. 
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Tabell B - Verksamhetskostnader 2018 

VÄS-
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnader exkl OH OH-kostnader Kostnader inkl 
OH 

Tkr % Tkr % Tkr % 

20-21, 
exkl. 
2011) 

Övrig förvaltning 9 019 3,37 3 568 5,53 12 587 4,71 

2011) Allmänna val 2 782 1,04 1 219 1,89 4 001 1,50 

25 Trafikföreskrifter m.m. 505 0,19 217 0,34 722 0,27 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd 
och allmänna veterinära frågor 

9 296 3,47 3 928 6,09 13 224 4,95 

30 Regional tillväxt 4 555 1,70 1 324 2,05 5 879 2,20 

34 Infrastrukturplanering 905 0,34 346 0,54 1 252 0,47 

40 Hållbar samhällsplanering och 
boende 

5 766 2,15 2 436 3,78 8 202 3,07 

41 Stöd till boende 1 707 0,64 728 1,13 2 435 0,91 

42 Energi och klimat 4 243 1,58 1 700 2,64 5 944 2,22 

43 Kulturmiljö 10 663 3,98 2 430 3,77 13 093 4,90 

45 Skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar 

13 655 5,10 4 229 6,55 17 884 6,69 

50 Övergripande och gemensamt 
för naturvård och miljöskydd 

12 098 4,52 4 542 7,04 16 640 6,22 

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

46 245 17,27 8 763 13,58 55 008 20,57 

52 Prövning och tillsyn för skydd 
av naturen 

2 256 0,84 974 1,51 3 230 1,21 

53 Vattenverksamhet 9 814 3,67 3 153 4,89 12 967 4,85 

54 Mineral- och torvfyndigheter 121 0,05 53 0,08 175 0,07 

55 Miljöfarlig verksamhet 11 190 4,18 4 866 7,54 16 055 6,00 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 217 0,08 95 0,15 312 0,12 

57 Förorenade områden, 
efterbehandling 

5 854 2,19 2 324 3,60 8 178 3,06 

58 Restaurering 1 513 0,57 304 0,47 1 817 0,68 

60 Lantbruk och landsbygd 26 169 9,77 9 521 14,76 35 690 13,35 

62 Fiske 1 494 0,56 317 0,49 1 812 0,68 

70 Folkhälsa 3 863 1,44 1 289 2,00 5 152 1,93 

80 Jämställdhet 12 910 4,82 3 854 5,97 16 764 6,27 

81 Nationella minoriteter 89 0,03 39 0,06 128 0,05 

82 Mänskliga rättigheter 1 643 0,61 644 1,00 2 287 0,86 

85 Integration  4 292 1,60 1 658 2,57 5 950 2,23 

 Summa produktion 202 864 75,77 64 524 100,00 267 387 100,00 

10 Myndighetsövergripande 
verksamhet  

14 027 5,24     

11 Administration och intern 
service 

50 860 19,00     

 Summa verksamhets-
kostnader exklusive 
resurssamverkan 

267 751 100,00   267 387 100,00 

99 Resurssamverkan2) 1 189  364  1 553  
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VÄS-
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnader exkl OH OH-kostnader Kostnader inkl 
OH 

Tkr % Tkr % Tkr % 

 Totalsumma verksamhetens 
kostnader enligt 
resultaträkningen3) 

268 940    268 940  

 Myndighetsövergripande, adm 
och intern service uppdelat 
på:4) 

      

 Nivå 1 (113-115) 41 363 28,27     

 Nivå 2 (110-112, 116-119) 9 497 6,49     

 Nivå 3 (100-109) 14 027 9,59     

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

146 320      

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 

Kommentar till Tabell B - Verksamhetskostnader 2018 

Kostnader för administration och intern service (nivå 1 och 2) har ökat något jämfört 
föregående år, dock inte i lika stor omfattning som personalkostnaden för produktion. 
Sammantaget ger detta en lägre overhead (2018: 44 %, jämfört med 2017: 50,11 % och 
2016: 54,7%). 
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Tabell C – Årsarbetskrafter 2016–2018 

VÄS-
kod 

Sakområden och  
myndighetsövergripande verksamhet 

2018 2017 2016 
totalt varav kvinnor varav män totalt totalt 

20-21, 
exkl. 2011) 

Övrig förvaltning 12,3 9,7 2,6 13,6 12,6 

2011) Allmänna val 2,1 1,5 0,6 0,4 0,1 

25 Trafikföreskrifter m.m. 0,9 0,7 0,2 0,9 0,9 

28 Livsmedelskontroll,  
djurskydd och allmänna veterinära frågor 

12,0 11,5 0,5 11,6 11,6 

30 Regional tillväxt 4,1 2,8 1,3 4,4 4,0 

34 Infrastrukturplanering 1,2 0,5 0,7 1,0 1,8 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 7,1 5,2 1,9 6,7 6,4 

41 Stöd till boende 2,6 1,8 0,7 1,6 1,0 

42 Energi och klimat 5,5 3,2 2,2 4,9 5,4 

43 Kulturmiljö 8,2 4,1 4,1 6,0 6,5 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 10,8 5,2 5,5 8,6 7,2 

50 Övergripande och gemensamt  
för naturvård och miljöskydd 

13,7 10,2 3,4 11,9 10,5 

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

31,5 16,6 14,9 29,2 24,4 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3,7 2,8 0,9 3,4 2,6 

53 Vattenverksamhet 11,2 8,2 3,0 9,5 6,6 

54 Mineral- och torvfyndigheter 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

55 Miljöfarlig verksamhet 16,4 11,8 4,6 13,0 11,5 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,4 0,4 0,0 0,6 0,4 

57 Förorenade områden, efterbehandling 8,2 6,3 2,0 7,3 6,9 

58 Restaurering 1,1 0,1 1,0 0,3 0,1 

60 Lantbruk och landsbygd 34,1 24,6 9,4 32,0 31,8 

62 Fiske 1,1 0,1 1,0 0,9 1,1 

70 Folkhälsa 3,8 3,8 0,0 3,5 2,2 

80 Jämställdhet 11,9 9,4 2,5 8,5 12,3 

81 Nationella minoriteter 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 

82 Mänskliga rättigheter 1,8 1,8 0,0 1,4 1,2 

85 Integration  5,2 4,2 1,1 5,0 2,8 

 Summa produktion 211,0 146,7 64,3 186,3 172,0 
10 Myndighetsövergripande verksamhet  12,8 9,5 3,3 13,1 12,4 

11 Administration och intern service 17,5 12,0 5,5 18,1 19,3 

 Summa årsarbetskrafter exkl. resurssamverkan  241,4 168,2 73,2 217,5 203,8 
99 Resurssamverkan2) 1,4 1,2 0,1 0,8 0,7 

 Totalt antal årsarbetskrafter 242,8 169,5 73,3 218,4 204,5 
1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21).  
2) Den del av årsarbetskrafterna för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhet på tvåsiffernivå. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
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Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2016–2018  

Länsstyrelsen har under 2018 vuxit med fler medarbetare, totalt innebär det en ökning i 
årsarbetskrafter med 24,4. Verksamhetsområdet (5*) inom naturvård och miljöskydd har 
ökat mest med 11,1 årsarbetskrafter, följt av (4*) samhällsplanerings-, kulturmiljö- och 
krisberedskapsområdet, samt civil försvar med 6,4 årsarbetskrafter. Även området 
jämställdhet (80*) har en större ökning med 3,4 årsarbetskrafter. Djurskyddsområdet har 
ökat med 0,4 årsarbetskrafter som en följd av övertagande av uppgifter från Polisen andra 
halvåret 2018. Områden som minskat sedan 2017 är istället administration och service och 
den myndighetsövergripande verksamheten (10*-11*) -0,9 årsarbetskrafter samt (30*) 
regional tillväxt -0,3. Även den övriga förvaltningen (20–21*) har minskat med -1,2 
årsarbetskrafter, men samtidigt ökat med 1,7 årsarbetskrafter då det gäller de allmänna 
valen (201*). 

Tabell D – Representation 

Kostnader för representation 2018 2017 2016 
Totalt 

tkr 
Per åa 
kronor 

Totalt 
tkr 

Per åa 
kronor 

Totalt 
tkr 

Per åa 
kronor 

Intern representation 420 1 728 121 556 135 659 

Extern representation 1 042 4 293 812 3 720 666 3 258 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell D – Representation  

Med ökat antal anställda har kostnaden för interna representationen ökat, exempelvis 
ökade kostnaden för julbord med 29 tkr. Under 2018 skedde även avtackning av avgående 
landshövding vilket ökat den interna representationen med 184 tkr. Kostnadsökningen 
inom extern representation består i första hand av avtackning landshövding (301 tkr). 
Nivån på representationen utifrån detta bedöms fortsatt vara rimlig med hänsyn till 
myndighetens storlek. 

Tabell E – Lokaler 

Lokalkostnader 2018 2017 2016 
Residens 

Lokalkostnader (tkr)1) 2 145 1 986 2 071 

Lokalyta (m2) 1 493 1 493 1 493 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 437 1 330 1 387 

Lokaler2) 

Lokalkostnader (tkr) 13 347 13 179 13 111 

Lokalyta (m2) 8 272 8 272 8 272 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 614 1 593 1 585 

Lokalkostnad per årsarbetskraft (tkr) 55 60 64 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 34 38 40 

Kontorslokaler3) 

Kontorslokalyta (m2) 8 272 8 272 8 272 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 34 38 40 
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Lokalkostnader 2018 2017 2016 

Summa lokalkostnader 15 492 15 165 15 182 
1) Residensets lokalkostnader redovisas under VÄS 103. 
2) 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. 
3) 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 E – Lokaler 

Lokalytan är densamma som tidigare år. Lokalkostnaderna har ökat något. Antalet 
anställda har ökat med sammanlagt 24,4 årsarbetskrafter, vilket får till följd att lokalyta per 
årsarbetskraft och lokalkostnad per årsarbetskraft har sjunkit jämfört med tidigare år.  

Redogör även för planerade större lokalförändringar 

Länsstyrelsen Östergötlands kontorslokaler i Linköping är placerade på Östgötagatan 3 i en 
fastighet som myndigheten har varit placerad i sedan den byggdes (1970-talet). 
Länsstyrelsen bedriver en verksamhet som ofta är utsatt för förändringar, vilket ställer höga 
krav på anpassning av lokalerna. Nuvarande lokaler är byggda och utformade på så sätt att 
de ger ett begränsat handlingsutrymme för större anpassningar vad gäller planlösning, 
utökning av arbetsplatser, möblering, nya arbetssätt och omflyttningar. Dessutom är 
fastighetens klimatanläggning i dagsläget inte anpassad för den förtätning Länsstyrelsen 
gjort. Detta sätter myndigheten i en sårbar situation ifall myndigheten till exempel skulle få 
ändrade uppdrag från regeringen. Länsstyrelsen kommer därför att se över sitt lokalbehov 
under 2019.  

Tabell F – Redovisning av ärenden 2018 

(samtliga ärenden oavsett databas) 

A B C D E F G 
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) 

49 99 372 479 41 6 

Övrig förvaltning (20-21)  720 4 988 622 5 575 755 91 

varav Allmänna val (201) 11 98 22 127 4 0 

varav Stiftelser (206) 358 1 871 61 1 964 326 39 

varav Kameraövervakning (211)1 23 38 5 66 0 0 

varav Bevakningsföretag m.m. (212) 81 1 740 451 2 174 98 0 

Trafikföreskrifter m.m. (25)  66 169 5 185 55 0 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor (28) 

206 1 504 404 1 902 212 5 

varav Livsmedelskontroll (281) 16 52 66 114 20 1 

varav Djurskydd (282) 144 1 281 252 1 528 149 4 
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A B C D E F G 
varav Smittskydd (283) 30 48 20 87 11 0 

varav Allmänna veterinära frågor (284) 11 41 8 37 23 0 

Regional tillväxt (30) 7 15 8 19 11 0 

Infrastrukturplanering (34) 13 34 5 41 11 2 

Hållbar samhällsplanering och boende 
(40) 

135 631 22 623 165 16 

Stöd till boende (41) 453 1 309 5 666 1 101 2 

Energi och klimat (42) 133 132 6 94 177 11 

Kulturmiljö (43) 408 1 209 30 1 002 645 38 

Skydd mot olyckor, krisberedskap och 
civilt försvar (45) 

87 131 71 154 135 30 

varav Tillsyn enligt lag om skydd mot 
olyckor samt uppföljning av 
kommunernas krishanteringssystem 
(456) 

10 29 10 45 4 1 

Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd (50)  

225 289 57 277 294 45 

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

223 243 658 786 338 62 

varav Tillsyn av vattenskyddsområden 
(516) 

3 6 18 25 2 1 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen 
(52) 

210 721 62 790 203 13 

Vattenverksamhet (53) 189 186 38 214 199 54 

varav Tillsyn av vattenverksamheten 
(535) 

132 137 14 163 120 32 

Mineral- och torvfyndigheter (54) 1 8 0 9 0 0 

Miljöfarlig verksamhet (55) 342 496 95 578 355 43 

varav Tillsyn av miljöfarlig verksamhet 
(555) 

260 347 90 421 276 33 

Övrigt miljö- och hälsoskydd (56) 45 162 1 174 34 6 

Förorenade områden, efterbehandling 
(57) 

81 52 29 52 110 24 

varav tillsyn av förorenade områden och 
miljöriskområden (575) 

56 45 10 37 74 16 

Restaurering (58) 8 6 13 15 12 1 

Lantbruk och landsbygd (60) 2 8 047 12 547 36 10 269 10 361 5 707 

varav Stöd till jordbruket enligt EG:s 
förordningar (601) 2 

7 545 12 103 0 9 602 10 046 5 635 

Fiske (62) 15 175 13 176 27 0 

Folkhälsa (70) 21 5 26 30 22 0 

Jämställdhet (80) 14 12 22 37 11 2 

Nationella minoriteter (81) 0 1 0 1 0 0 

Mänskliga rättigheter (82) 4 7 4 11 4 0 

Integration (85) 50 55 14 54 65 11 

Summa 11 752 25 186 2 618 24 213 5 343 6 169 
varav Miljöprövningsdelegationens 
ärenden 

62 62 0 72 52 8 

1) Ärendeslag 211 Ansökan om kameratillstånd har övergått till Datainspektionen fr.o.m. augusti år 2018. 
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2) Under 2018 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. För området jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om 
utbetalning av kompensationsstöd och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Statistik för ansökan om 
åtaganden och övriga stödformer ingår ej. 
För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2018 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar.  
Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från länsstyrelsens eget diarieföringssystem i tabellen 
summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd (direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd) och landsbygdsstöd 
från Jordbruksverkets IT system, BLIS.  
Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina, Jordbruksverket och Boverket 

Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2018  

201 Allmänna val 

Det ökade antalet inkomna/upprättade och beslutade ärenden beror på att det under 2018 
genomfördes val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.  

28* Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 

Övertagandet av uppgifterna på djurområdet från Polismyndigheten från och med den 1 
juni 2018 (prop. 2016/17:224, bet. 2017/18/: Ju U6 och rskr. 2017/18:145) har inneburit en 
ökning av antalet ärenden. 

41* Stöd till boende 

Den ökade ärendevolymen avser i huvudsak hantering av bidragsärenden, främst 
ansökningar om solcellsbidrag samt att stödformen radonbidrag har införts under året. 

43* Kulturmiljö 

Antalet inkommande ärenden fortsätter att öka inom kategorierna arkeologi och 
kyrkoärenden. 

45* Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 

Ökningen av antalet ärenden äldre än 2 år rör ärenden inom Seveso. Vi har under året 
prioriterat att genomföra tillsyn istället för att granska handlingsprogrammen för 
täktverksamheter 

5* Naturvård och miljöskydd 

Antalet ej beslutade ärenden äldre än två år har ökat och ökningen tillhör främst 
ärendekategorierna skydd av områden, vattenverksamhet samt förorenade områden. I flera 
fall rör det sig om ärenden som sträcker sig över en längre period och dessa ärenden har 
ökat i omfattning. Därtill blir ärendena alltmer komplexa till sin natur. 

601 Stöd till jordbruket enligt EG:s förordningar 

Antal ärenden äldre än två år ökar på grund av avsaknad av IT-stöd för slututbetalningar av 
vissa jordbrukarstöd inom område 601. 
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Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2018  

(samtliga ärenden oavsett databas)  

A B C D 
Sakområde och del av sakområde Antal 

överklagade 
ärenden1) 

Antal 
överklagade 

ärenden som 
avgjorts i 

högre 
instans2) 

Varav antal 
ändrade 

ärenden3) 

Myndighetsövergripande, administration och Intern service (10-11) 0 0 0 

Övrig förvaltning (20-21)  21 19 5 

varav Allmänna val (201) 1 0 0 

varav Stiftelser (206) 2 1 0 

varav Kameraövervakning (211)4 1 1 1 

varav Bevakningsföretag m.m. (212) 0 0 0 

Trafikföreskrifter m.m. (25)  20 19 1 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) 12 9 1 

varav Livsmedelskontroll (281) 0 0 0 

varav Djurskydd (282) 12 9 1 

varav Smittskydd (283) 0 0 0 

varav Allmänna veterinära frågor (284) 0 0 0 

Regional tillväxt (30) 0 0 0 

Infrastrukturplanering (34) 0 0 0 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 88 49 4 

Stöd till boende (41) 6 7 1 

Energi och klimat (42) 0 0 0 

Kulturmiljö (43) 1 2 0 

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (45) 0 0 0 

varav Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt uppföljning av 
kommunernas krishanteringssystem (456) 

0 0 0 

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)  19 9 0 

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

2 1 1 

varav Tillsyn av vattenskyddsområden (516) 0 0 0 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 12 6 3 

Vattenverksamhet (53) 8 2 2 

varav Tillsyn av vattenverksamheten (535) 8 2 2 

Mineral- och torvfyndigheter (54) 0 0 0 

Miljöfarlig verksamhet (55) 19 10 7 

varav Tillsyn av miljöfarlig verksamhet (555) 2 0 0 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 0 1 0 

Förorenade områden, efterbehandling (57) 1 0 0 

varav Tillsyn av förorenade områden och miljöriskområden (575) 1 0 0 

Restaurering (58) 0 0 0 

Lantbruk och landsbygd (60) 20 8 1 

varav Stöd till jordbruket enligt EG:s förordningar (601) 15 4 1 

Fiske (62) 1 0 0 
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A B C D 
Folkhälsa (70) 0 0 0 

Jämställdhet (80) 0 0 0 

Nationella minoriteter (81) 0 0 0 

Mänskliga rättigheter (82) 0 0 0 

Integration (85) 0 0 0 

Summa 230 142 26 
varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 17 10 7 

1) Avser ärenden som är beslutade av länsstyrelsen och som överklagats till högre instans under år 2018. 
2) Avser ärenden som avgjorts i högre instans och vars domar/beslut inkommit till Länsstyrelsen under år 2018, oavsett 
vilket år överklagandet skickades in. 
3) Avser ärenden som är ändrade substantiellt (t.ex. ska ändring av angivna tidpunkter ej beaktas) i förhållande till 
Länsstyrelsens beslut.  
4) Ärendeslag 211 Ansökan om kameratillstånd har övergått till Datainspektionen fr.o.m. augusti år 2018. 
Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina 
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Tabell H – Handläggningstider  

H – Ärendeslag med gemensamma mål Mål dagar Utfall % 

VÄS Beskrivning 2016–2018 2018 2017 2016 

202 Anmälan om svenskt medborgarskap 1) 45 95 96  

204 Begravningsfrågor 1) 45 91 93  

211 Ansökan om kameraövervakning 2, 12) 120 68 30 13 

212 Auktorisation av bevakningsföretag 1) 180 - -  

282 Ansökan om tillstånd enligt 16 § 
Djurskyddslagen 3) 

90 100 98 95 

282 Ansökan om förprövning djurstall 3) 56 100 96 97 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 93 91 91 

403 Överklagande av lov, förhandsbesked 4, 5) 150 71 94 - 

403  Överklagande av bygglov för bostäder, dock 
ej fritidsbostäder 4, 6) 

120 60 100  

403 Överklagande av kommuns beslut enligt 
plan- och bygglagen 2) 

180 21 - - 

505 Överklagade kommunala beslut Miljöbalken 
m.fl. författn 2) 

180 8 19 17 

525 Samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken 42 66 21 49 

526 Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens 7) 

21 98 92 96 

551 Prövning miljöfarlig verksamhet 9 kap. 
Miljöbalken – Ansökan om tillstånd (konc) 3, 8) 

180 60 63 61 

555 Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 

75 59 71 67 

562 Prövning av avfall och producentansvar 40 75 91 61 

566 Tillsyn av avfall och producentansvar 30 96 98 86 

602 Ansökan om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 9, 10) 

 Företagsstöd  180 4 2 3 

 Projektstöd  180 13 33 30 

 Miljöinvesteringar  180 87 59 - 

622 Ansökan om stöd från Fiskerifonden 9, 10) 

 Företagsstöd  180 - - - 

 Projektstöd  180 - - - 

602 Ansökan om utbetalning av stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 10, 11) 

 Företagsstöd  120 98 60 - 

 Projektstöd  120 77 77 100 

 Miljöinvesteringar  120 100 100 100 

622 Ansökan om utbetalning av stöd från Fiskerifonden 10, 11) 

 Företagsstöd  120 - - - 

 Projektstöd 120 - - - 

623 Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av 
fisk 

30 91 95 97 

623 Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 

40 54 96 99 

 

1) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, 
Västernorrlands och Norrbottens län. 
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2) Nytt ärendeslag med gemensamma mål från och med år 2016.  
3) Målet är satt från komplett ansökan. 
4) Uppdrag 3.47 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2018 (uppdrag 3.13 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2017 
vilket hänvisas till i uppdrag 3.48 i regleringsbrev för år 2018).  
5) För år 2016 ingick bygglov 40322 i dessa ärenden, men fr o m 2017 har de urskilts från övriga lov och fått en egen 
uppföljning.  
6) Nytt mål om 120 dagar fr o m år 2017. 
7) Enligt 19 kap 3 b § Miljöbalken. 
8) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, 
Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
9) 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. 
10) Målet enligt SUSS PoF (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB/Fiskestöden) Hämtas från 
Jordbruksverkets uppföljningsverktyg BLIS. 
11) 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.  
12) Har övergått till Datainspektionen fr.o.m. augusti år 2018. 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  
 

Kommentar till Tabell H – Handläggningstider  

212 Auktorisation av bevakningsföretag 

För område 212 Auktorisation av bevakningsföretag har för få beslut fattats för att mäta 
mål för handläggningstider. 

622 Ansökan om utbetalning av stöd från Fiskerifonden 

För område 622 Fiskerifonden har för få beslut fattats för att mäta mål för 
handläggningstider. 

 

  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 
 

78 
 

Återrapporteringskrav i regleringsbrev 2018  
Här rapporteras de mål och återrapporteringskrav och uppdrag som ska redovisas i 
årsredovisningen i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende 
länsstyrelserna, ändringsbeslut den 18 december 2018. 

Utan angivet departement 

1.1 Länsstyrelserna ska ha en god informationssäkerhet och verka för att 
informationssäkerhetsarbetet bedrivs enhetligt och samordnat. För frågor om 
informationssäkerhet, med koppling till länsstyrelsernas gemensamma it-verksamhet, ska 
styrning, struktur, prioriteringar och ansvarsfördelning vara tydlig. 

Länsstyrelserna ska på en övergripande nivå redovisa hur informationssäkerhetsarbetet 
fortskrider.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Länsstyrelsernas gemensamma informations- och IT-säkerhet 

Ett enhetligt och samordnat informationssäkerhetsarbete 

Länsstyrelserna etablerade under 2017 ett program för gemensam verksamhetsutveckling, 
Program för kontinuitet och resiliens (PKR). Programmet genomförs under perioden 2018 
till 2020. Syftet är att stärka varje länsstyrelses förmåga att genomföra sina uppgifter i 
händelse av samhällsstörningar samt inför och under höjd beredskap. Bland effektmålen 
finns att öka verksamheternas förmåga att säkerställa tillgänglighet, konfidentialitet, 
riktighet och spårbarhet i hanteringen av informationen. Programmets insatser under 2018 
har haft stort fokus på informations- och IT-säkerhet, särskilt vad beträffar styrningen och 
ansvaret för länsstyrelsernas gemensamma verksamhet. 

Länsstyrelserna har i maj 2018 bildat en nationell organisation för det gemensamma 
arbetet med dataskydd (NOD). Verksamheten ska utifrån den nya dataskyddsförordningen 
till varje länsstyrelse ge råd, utbilda, utveckla och övervaka behandlingarna av 
personuppgifter. Utöver detta har landshövdingarna gemensamt beslutat att inrätta en 
annan gemensam funktion med uppgiften att ta fram och förvalta rekommendationer för 
länsstyrelsernas gemensamma informationssäkerhet. Denna verksamhet startar den 1 
januari 2019 och har sin placering i anslutning till NOD. 

Länsstyrelserna har också fastställt vad den gemensamma informationssäkerheten 
omfattar. Den nya funktionens rekommendationer ska avse frågor rörande modeller för 
klassning av information, policy och användarriktlinjer för informationssäkerhet, samt 
riktlinjer för systematiskt och riskbaserat arbete med informationssäkerhet. 
Rekommendationerna är inte bindande för den enskilda länsstyrelsen, men ska 
omhändertas i de egna interna föreskrifterna på myndigheten. Den enskilda länsstyrelsen 
kan ställa högre krav på informationssäkerheten om myndighetschefen bedömer att behov 
för detta finns, om åtgärden inte riskerar att påverka andra länsstyrelser negativt. Två 
centrala arbetsuppgifter för den gemensamma funktionen är att stödja och utbilda 
länsstyrelserna i systematiskt informationssäkerhetsarbete och att följa upp 
länsstyrelsernas samlade efterlevnad av rekommendationerna och årligen rapportera 
resultatet till landshövdingemötet.  
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Informationssäkerhet i länsstyrelsernas gemensamma IT-system 

Även styrningen av den gemensamma IT-säkerheten har reglerats under 2018. 
Länsstyrelserna har tillsammans förtydligat Länsstyrelsen Västra Götalands ansvar för 
denna. Myndigheten ska, genom IT-avdelningen, ta fram och förvalta riktlinjer och villkor 
för länsstyrelsernas gemensamma IT-säkerhet. Arbetet ska ske i samråd med den nya 
funktionen för länsstyrelsegemensam informationssäkerhet. Till ansvaret har också 
relevanta befogenheter kopplats för att underlätta arbetet med länsstyrelsernas 
gemensamma IT-säkerhet. Inom ramen för PKR har även flera utvecklingsinsatser startats 
på IT-avdelningen för att införa teknik som ska stödja länsstyrelsernas medarbetare 
avseende informationssäkerhet. Parollen är att det ska vara ”lätt att göra rätt”. 

En väsentlig del av länsstyrelsernas stödsystem förvaltas i ett gemensamt 
förvaltningsobjekt (FO). Varje FO har en utpekad objektägare som ansvarar för att 
relevanta författningar och andra regler omhändertas när systemdelarna konstrueras och 
förvaltas. Under 2018 har länsstyrelserna förtydligat innebörden av detta objektägaransvar. 
Myndighetsledningen för en länsstyrelse som är objektägare till ett FO ska också se till att 
bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i förvaltningen av 
detta. Berörda länsstyrelser ska också uppfylla de villkor för IT-säkerhet som IT-
avdelningen utfärdar för konstruktion av IT-system.  

Länsstyrelsen Östergötlands resultat och måluppfyllelse  

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 genomfört, utöver vidmakthållande arbete, en 
mängd insatser för att stärka medvetenhet och arbetssätt inom informationssäkerhet bland 
myndighetens samtliga medarbetare. Det har inneburit framtagande av riktlinjer och 
rutiner, föreläsningar samt obligatoriska utbildningar inom ramen för 
informationssäkerhet.   

Förvaltning av myndighetens digitala informationslagring i syfte att uppnå konfidentialitet, 
tillgänglighet och riktighet utgör stor del det vidmakthållande 
informationssäkerhetsarbetet som drivits under året. Inom området har det inneburit 
framtagande av riktlinjer och rutiner för att skapa förutsättningar för god efterlevnad av 
nyss nämna begrepp. 

De obligatoriska utbildningarna som drivits på Länsstyrelsen Östergötland har syftat till att 
skapa en ökad medvetenhet kring och hur enskild medarbetare påverkas av 
informationssäkerhet i sin vardag. Totalt sex utbildningstillfällen har genomförts under 
2018, vilka har bestått av en interaktiv del med en efterföljande lärarledd del.  
Grundläggande utbildning i informationssäkerhet är från och med 2018 dessutom en del av 
den obligatoriska introduktionsutbildningen för nyanställda.     
Den förväntade effekten av dessa utbildningar är en etablering av en god säkerhetskultur på 
myndigheten.   

Informationssäkerhet inom ramen för säkerhetsskyddslagstiftningen har omhändertagits 
genom att riktlinjer kring hur hemliga uppgifter ska hanteras på myndigheten har 
framarbetats och fastställts. Genom dessa riktlinjer förstärker myndigheten utöver 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet även spårbarhet beträffande information som 
har bäring på rikets säkerhet.   
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1.2 Länsstyrelsernas samverkan kring digitaliseringsarbetet ska, i den utsträckning som det är 
ändamålsenligt, bidra till enhetliga och samordnade processer. Samverkan ska ta sin 
utgångspunkt i regeringens mål för digitalisering om en enklare vardag för medborgare och 
företag, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, högre kvalitet och 
effektivitet i verksamheten samt i en för länsstyrelserna gemensam digital strategi. 

Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och göra en övergripande 
bedömning av hur målet för samverkan kring digitalisering har uppfyllts. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Länsstyrelserna gör den övergripande bedömningen att målet för samverkan kring 
digitalisering har uppfyllts. Nedan följer exempel som visar på att enhetlighet och 
samordnade processer gradvis har ökat under året.  

Länsstyrelserna har i samverkan tagit fram en gemensam digital strategi som beslutades av 
landshövdingarna den 8 november. Strategin kommer att utgöra grunden för det fortsatta 
gemensamma digitaliseringsarbetet. Under 2018 har länsstyrelserna bland annat anslutit 
sig till Mina meddelanden och tagit fram en helt ny extern webb för att bättre möta behov 
ifrån medborgare och företag. Under 2018 har åtta nya standardiserade e-tjänster tagits 
fram, däribland e-tjänsten Försäkran enligt lönegarantilagen, som förenklar för 
medborgaren och effektiviserar länsstyrelsernas handläggning.  

Därutöver har Länsstyrelsen i ett samarbete med Riksantikvarieämbetet tagit fram ensade 
handläggarprocesser inom området kulturmiljö och utifrån dessa processer utvecklat ett 
nytt handläggningsstöd. Tillsammans med Skogsstyrelsen har länsstyrelserna samarbetat 
med att utveckla en samlad digital tjänst för skogliga ärenden. Digitalisering och 
tillgängliggörande av länsstyrelsernas vattenarkiv är ett pågående projekt som genomförs 
för att förbättra service och tillgänglighet, ensa arbetssätt och tekniska lösningar samt 
säkerställa ett långsiktigt bevarande av material. Det pågående projektet kring 
tillgängliggörandet av öppna data för att underlätta andras innovation har precis gått över i 
en tydligare genomförandefas. Länsstyrelserna deltar därutöver i hög grad i flera 
sektorsmyndigheters uppdrag såsom exempelvis Lantmäteriet och 
samhällsbyggnadsprocessen samt Jordbruksverkets och dess utveckling av stödsystem 
inom landsbygdsområdet.  

På länsnivå i Östergötland är digitalisering ett av tre valda fokusområden för myndigheten. 
Där ingår även utveckling av ärendehanteringen och handläggningen. Ett av våra mål är att 
vi ska vara en effektiv och modern kunskapsmyndighet. Vi ska rusta myndigheten för att 
utvecklas och möta framtiden. Det innebär såväl att ha ett eget arbete på regional nivå som 
aktivt bidra i utvecklingen tillsammans med övriga länsstyrelser. I Östergötland har vi en 
egen styrgrupp och arbetsgrupp för arbetet. Arbetsgruppen påbörjade ett arbete i 
projektform, som ett delprojekt inom uppdraget för digitalisering. Projektet fick namnet 
FLYT om ökad digitalisering av ärendehanteringsprocessen på Länsstyrelsen Östergötland. 
Inom projektet genomfördes bland annat en jämförande enkätstudie för att samordna hur 
arbetet såg ut på andra länsstyrelser. Digitaliseringsarbetsgruppen har utöver detta gjort ett 
studiebesök på Länsstyrelsen Örebro för att diskutera och utbyta erfarenheter kring hur de 
arbetar med ärendehanteringsprocessen. Arbetet var ett led i att länsledningen tog beslut 
om att inrätta ett centraldiarium för att öka kvalitet och effektivitet i verksamheten. 
Centraldiariet ska inrättas från 2019 och arbeta med arkivet, diarieföring, utlämnande av 
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handlingar, utvecklande av ärendeprocesser, e-tjänster, mallar och blanketter och 
platinasamordning (diarieföringssystemet). Utöver ökad enhetlig hantering och 
digitalisering av ärendehanteringsprocessen har vi på myndigheten startat upp arbetet att 
övergå till enbart e-fakturor, gjort fler digitala upphandlingar, utrustat fler konferensrum 
för distansmöten och lagt till uppmaning på våra kuvert att skicka in svar digitalt. 
Dessutom har vi skapat möjlighet att använda digitala beställningar via beställningsportal 
IT direkt, främst gällande verksamhetstjänster så som fikaservice. Länsstyrelsen har arbetat 
för minskat antal utskrifter, infört digitala beslut i Platina och gått från vanliga till digitala 
pressklipp, samt sprida information via intern TV istället för anslagstavla. Naturum Tåkern 
har fått ett digitalt bokningssystem.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☒Helt uppfyllt 

1.3 En god förvaltningskultur ska genomsyra länsstyrelsernas verksamhet. Länsstyrelserna 
ska fortsätta arbeta med att bidra till samt höja kunskapen om god förvaltningskultur vid 
länsstyrelserna. Ledarskapets och medarbetskapets betydelse och rollen som statstjänsteman 
ska vara i fokus. 

Länsstyrelserna ska redovisa en översiktlig bedömning av vilka resultat som arbetet har gett. 

Återrapportering och bedömning av resultat  

Under 2018 har arbetet med den statliga värdegrunden fortsatt. Varje enhet har presenterat 
på vilket sätt de arbetar med och tar ansvar för värdegrunden. På årets medarbetardag 
anordnades föreläsning från Statskontoret kring vad god förvaltningskultur innebär för 
medarbetare hos Länsstyrelsen. Dagen innehöll också en föreläsning kring förståelse, 
acceptans och fördelar med olika personligheter. Syftet med detta var att utveckla 
medarbetarskapet ytterligare, utveckla det sociala klimatet på arbetsplatsen samt vikten av 
att bidra till arbetsglädje kollegor emellan.  

Varje år genomförs en tvådagarsintroduktion samt förvaltningsutbildning för alla 
nyanställda. En väsentlig del i denna utbildning handlar om det statliga uppdraget, 
tjänstemannarollen, bisysslor, jäv och så vidare.  

Länsstyrelsen har ett Råd för lika villkor som kontinuerligt diskuterar arbetet och vikten av 
ett bra bemötande i olika sammanhang.  

Cheferna har en viktig roll både som förebild vad gäller god förvaltningskultur men också 
för att skapa en bra samverkan. En förutsättning för bra samverkan och dialog är tillit och 
under 2018 påbörjades ett arbete kring tillitsbaserat ledarskap. Under en dag arbetade 
samtliga chefer med ett koncept kallat Tillitsduken där gruppvisa diskussioner kring 
förutsättningar för tillit resulterade i en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller 
aktiviteter på enhetsnivå likväl som på organisationsnivå.  

Resultatet av arbetet kring god förvaltningskultur är svårt att mäta men vi har under året 
arbetat aktivt med att både på chefsnivå och på medarbetarnivå implementera tankar kring 
god förvaltningskultur. Det är viktigt att kontinuerligt diskutera dessa frågor för att hålla en 
god nivå och för att nya medarbetare tillkommer genom nyrekryteringar. 
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Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

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

Länsstyrelsen har en god fysisk arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med den psykosociala 
arbetsmiljön. Arbetsgivaren har en god dialog med skyddsombud och fackliga företrädare 
kring arbetsmiljön. Chefer och medarbetare arbetar ständigt med prioriteringar. I och med 
att myndigheten har vuxit och fastigheten har anpassats efter detta har klimatanläggningen 
dock inte fungerat optimalt. Mer information finns under redovisning av lokaler och 
kommande större förändringar i lokalerna.  

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med företagshälsovård förebyggande för att stötta 
medarbetare att skapa balans i livet och att ha sunda ambitionsnivåer.  

Under 2017 och 2018 har antalet medarbetare i organisationen ökat men fortfarande är det 
hög arbetsbelastning både hos medarbetare och chefer. Chefer har i och med att fler 
medarbetare anställts fått stora arbetsgrupper vilket lett till hög arbetsbelastning hos 
cheferna. Under 2019 kommer detta att ses över. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

1.5 Länsstyrelserna ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i 
Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Länsstyrelsen har en viktig och drivande roll i omställningen till ett hållbart samhälle. 
Arbetet med att uppnå de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) har därför en hög 
prioritet i vår verksamhet och Agenda 2030 har valts ut som ett av tre fokusområden för 
hela Länsstyrelsens arbete under 2018 - 2019. För att hållbarhetsarbetet ska få ett stort 
genomslag internt har det bildats en styrgrupp bestående av länsledning och ansvariga 
chefer för de tre hållbarhetsdimensionerna (den ekonomiska, sociala och miljömässiga).  
Det har även bildats en arbetsgrupp med representanter från samtliga enheter som 
samordnar och driver det gemensamma hållbarhetsarbetet.  

Vi har under året genomfört en riktad satsning för att öka kunskapen om och kartlägga 
Länsstyrelsens arbete med de globala hållbarhetsmålen. Vi har genomfört inspirations-
föreläsningar, interna utbildningar kring specifika teman samt kartläggning av 
Länsstyrelsens interna arbete kopplat till Agenda 2030-målen. Flera medarbetare har fått 
kompetensutveckling genom att delta i olika externa hållbarhetskonferenser med inriktning 
mot Agenda 2030.  

Vår målsättning har varit att öka kunskapen bland medarbetarna och chefer om Agenda 
2030. Vi har även arbetat systematiskt med att förstärka samverkan inom Länsstyrelsen 
mellan olika sakområden, funktioner och enheter i förhållande till Agenda 2030. Här har vi 
valt ut åtta större tvärsektoriella uppdrag/projekt som utgör pilotprojekt för vårt interna 
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arbete med hållbarhetsmålen. Vi har även integrerat Agenda 2030 i Länsstyrelsens 
verksamhetsplanering och uppföljning. 

Vi har haft en tydlig målsättning att förstärka den externa samverkan med relevanta aktörer 
och samverka i regionen i frågor som rör Agenda 2030. För att omsätta globala mål till 
lokal och regional handling har vi tillsammans med Linköpings universitet, Region 
Östergötland, kommunerna och Östsvenska Handelskammaren under 2018 påbörjat 
arbetet med att bygga upp en regional nätverksarena för kunskapsspridning, 
erfarenhetsutbyte, kommunikation, metodutveckling och annan samverkan kring frågor 
som gäller implementeringen av de globala hållbarhetsmålen. Här möts aktörer med olika 
bakgrund för att driva arbetet med att nå målen tillsammans. Nätverksarenan har skapats 
av nyckelpersoner med tillgång till olika viktiga nätverk inom alla samhällsområden. Vi har 
haft regelbundna arbetsmöten under hela året. 

Vi har under 2018 arbetat systematiskt med att integrera och sprida information om 
Agenda 2030 vid relevanta externa möten, workshopar och vid kommunikationsinsatser, 
exempelvis E-day, Roadtrip Cleantech Östergötland, Globala Linköping och 
Näringslivsmässan i Linköping. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Finansdepartementet 

1.6 Länsstyrelserna ska redovisa hur de vid upphandlingar som överstigit gällande 
tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som 
följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Länsstyrelsen har under 2017 utfört en lokalvårdsupphandling med avtalsstart den 22 
januari 2018. Avtalet för denna upphandling innehåller ”särskilda arbetsrättsliga villkor”, 
vilka vi kommer att följa upp under våren 2019. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☒Helt uppfyllt 

Justitiedepartementet 

1.8 Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja kommunerna i 
deras utövande av det geografiska områdesansvaret, samt i arbetet med att stärka kopplingen 
mellan de åtgärder som planeras och de åtgärdsbehov som identifierats i kommunernas risk- 
och sårbarhetsanalyser. 

Återrapportering och bedömning av resultat  

I länet finns en överenskommelse om en fungerande struktur för samverkan före, under 
och efter samhällsstörningar som benämns Samverkan Östergötland. Inom ramen för detta 
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samordnas aktiviteter för att nå framsteg inom krisberedskap och för att nyttja samhällets 
resurser på bästa sätt. Exempel på konkreta stödaktiviteter som genomförts under året är 
säkerhetsskyddsutbildning, kommunvisa endagsövningar och utbildning i 
kontinuitetshantering. 

En gemensam plan för arbetet inom krisberedskap och civilt försvar i länet under perioden 
2019–2022 håller på att tas fram i en arbetsgrupp. Viktiga förutsättningar för arbetet är 
slutsatser från lokala och regionala risk- och sårbarhetsanalyser, överenskommelser mellan 
stat och kommun samt erfarenheter från övningar och inträffade händelser. Planen 
kommer att innehålla bland annat stödaktiviteter, utvecklingsarbete, utbildning och 
övning. Detta bedöms ge god konkret effekt för kommunernas förmåga att hantera 
samhällsstörningar samt för kommunernas förmåga att planera samhällsviktig verksamhet 
på ett robust sätt.  

Länsstyrelsens arbete med gemensam plan för länet de kommande åren väntas resultera i 
effektivt resursutnyttjande och god effekt inom krishantering och civilt försvar i länet. 
Behovet för detta är stort då resurserna hos kommunerna ofta är begränsade och 
arbetsuppgifterna blir fler på grund av att arbetet är kopplat till civilt försvar. 

Länsstyrelsen har även gett stöd till kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser 
genom att ta fram ett stöd för redovisning av denna. För att stödja kommunernas arbete 
utifrån sitt geografiska områdesansvar har insatser genomförts med stöd av ett 
utbildningskoncept från MSB avseende Gemensamma grunder för samverkan och ledning 
på lokal nivå. 

Inom området civilt försvar har Länsstyrelsen bidragit med stöd till kommunerna genom 
att anordna olika kompetenshöjande aktiviteter i form av en tvådagars 
totalförsvarsutbildning samt en utbildning i säkerhetsskydd. Länsstyrelsen Östergötland 
har även varit ett stöd till kommunerna under våren 2018 i samband med 
Krisberedskapsveckan och där haft en samordnande roll. 

Bedömningen bygger bland annat på genomförda resultatuppföljningar av kommunernas 
arbete med krisberedskap enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt övriga insatser 
som genomförts internt på Länsstyrelsen och insatser riktat till kommunerna inom ramen 
för Länsstyrelsens geografiska områdesansvar.  

Resultatbedömning:  

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

1.9 Länsstyrelserna ska redovisa användningen av de medel, om 36 000 000 kronor, som 
tillförts myndigheterna 2018 för att förstärka totalförsvaret, mot bakgrund av bl.a. den 
säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. 

Återrapportering  

Under 2018 har Länsstyrelsen genomfört olika insatser inom den egna myndigheten och i 
länet för att höja kunskapen inom området totalförsvar. Målgrupper har varit olika aktörer 
som exempelvis kommunerna, Försvarsmakten, näringslivet och intern länsledning, chefer 
och personal på Länsstyrelsen.   

Länsstyrelsen har deltagit i arbetet med att stödja Försvarsmakten genom att besvara 
MSB:s och Försvarsmaktens begäran gällande stöd till Försvarsmakten under höjd 
beredskap.  Länsstyrelsen bedömer att det finns utvecklingsbehov gällande planering för 
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stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap. Det behövs tydliga kriterier för 
dimensionering för vad som ska efterfrågas av civilsamhället.  

Myndigheten har under året arbetat med säkra kommunikationer som är en del av ett 
projekt som syftar till att förstärka länsstyrelsernas förmåga att samordna och leda det 
civila försvaret, bland annat vad gäller signalskydd. Länsstyrelsen bedömer att arbetet och 
resultatet med säkra kommunikationer är gott. Arbetet med skyddad eller alternativ 
ledningsplats är påbörjat. Det kvarstår arbete med att implementera och ha ett fortsatt 
vidmakthållande av systemen när det gäller säkra kommunikationer.  

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 genomfört, utöver vidmakthållande arbete, en 
mängd insatser för att stärka medvetenhet och arbetssätt inom informationssäkerhet bland 
myndighetens samtliga medarbetare. Det har inneburit framtagande av riktlinjer och 
rutiner, föreläsningar samt obligatoriska utbildningar inom ramen för 
informationssäkerhet. De obligatoriska utbildningarna som drivits på Länsstyrelsen 
Östergötland har syftat till att skapa en ökad medvetenhet kring och hur enskild 
medarbetare påverkas av informationssäkerhet i sin vardag. Grundläggande utbildning i 
informationssäkerhet är från och med 2018 dessutom en del av den obligatoriska 
introduktionsutbildningen för nyanställda. Den förväntade effekten av dessa utbildningar 
är en etablering av en god säkerhetskultur på myndigheten.   

För att utveckla ett samarbete med näringslivet har Länsstyrelsen tillsammans med 
Länsstyrelsen Södermanland och Näringslivets säkerhetsdelegation erbjudit en 
kompetenshöjande konferens angående näringslivets roll i totalförsvarsfrågor. Målgruppen 
var ledningsföreträdare inom näringslivet som redan nu eller framöver bedöms beröras av 
frågor som berör totalförsvarsplaneringen. Det regionala rådet i Östergötland och i 
Södermanland var inbjudna samt beredskapssamordnare i respektive kommun. Detta var 
ett första tillfälle för en privat offentlig samverkan med totalförsvarsfrågor.  

Vidare har Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med samtliga länsstyrelser gjort en 
fördjupad analys över beredskapslagstiftningarna.  

Sammanfattningsvis går det inte i nuläget att göra en långsiktig effektbedömning över de 
två prioriterade områdena näringsliv och översynlagstiftning då insatserna är i ett första 
stadie. Länsstyrelsen bedömer också att det behöver tillkomma tydliga riktlinjer för privat-
offentlig samverkan. 

Under året har Länsstyrelsen stöttat kommunerna i Östergötland i deras arbete med 
beredskapsplanering för civilt försvar. Länsstyrelsen har genomfört fyra konferenser med 
bäring på totalförsvaret. Länsstyrelsen bedömer att aktiviteterna som genomfördes under 
2018 har ökat förståelsen för vilka förmågor och resurser som behövs för att arbeta med 
civilt försvar. Länsstyrelsen baserar bedömningen på det ökade intresset hos aktörerna. 
Aktörerna har anställt mer personal och påbörjat ett aktivt arbete med civilt försvar. 

Länsstyrelsen Östergötland har i samverkan med Försvarshögskolan och MSB anordnat en 
säkerhetsskyddsutbildning för säkerhetsskyddschefer eller motsvarande i länet. 
Säkerhetsskyddsutbildningen genomfördes i november. Kursen syftar till att utveckla och 
förbättra förutsättningarna för kommunens arbete med säkerhetsskydd och civilt försvar 
genom att bland annat behandla områden som säkerhetsanalys, säkerhetsskyddsplan och 
skyddsåtgärder.  
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Inom området civilt försvar har Länsstyrelsen bidragit med stöd till kommunerna genom 
att anordna olika kompetenshöjande aktiviteter i form av tvådagars totalförsvarsutbildning. 
Länsstyrelsen har även varit ett stöd till kommunerna under våren 2018 i samband med 
Krisberedskapsveckan där totalförsvarsfrågorna fick ett stort utrymme.  

Länsstyrelsen har krigsplacerat medarbetare under 2018 som bedöms behövas under höjd 
beredskap inledningsvis. Se mer under återrapporteringen av regleringsbrevsuppdrag 1.10 
nedan. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att resultatet är gott och att myndigheten skapat 
förutsättningar för att axla rollen som totalförsvarsmyndighet och geografiskt 
områdesansvarig myndighet vid höjd beredskap. Dock vill Länsstyrelsen fortfarande 
understryka betydelsen av att myndighetens verksamhet och roll inom civilt försvar måste 
ha utgångspunkt i reella resurser samt juridiska och politiska förutsättningar. Ett 
återtagande av förmågan till ett civilt försvar idag, som inkluderar aktivt deltagande i en 
sammanhängande planering för totalförsvaret, innebär ett mer omfattande återtagande 
som överstiger de ansvarsområden det civila försvaret hade under det kalla kriget. Denna 
bedömning grundas bland annat på Länsstyrelsens löpande dialoger med Försvarsmakten, 
Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

1.10 Länsstyrelserna ska senast den 31 december 2018 krigsplacera den personal som 
behövs för verksamheten under höjd beredskap. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § 
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 
vid höjd beredskap samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd 
beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Länsstyrelsen i Östergötlands län har krigsplacerat medarbetare under 2018 som bedöms 
behövas under höjd beredskap inledningsvis. Beslut om krigsplacering vid myndigheten 
fattades den 26 februari 2018 av länsledningen. Krigsplaceringen av medarbetare sker i tre 
steg. Krigsplaceringen av medarbetare sker kontinuerligt och Länsstyrelsen skickar in en 
medarbetarlista varje halvår till Rekryteringsmyndigheten. Resultatet har samordnats med 
Försvarsmakten och berörda medarbetare har fått en krigsplacering.  

Samverkan med Rekryteringsmyndigheten bedöms god. Länsstyrelsen har identifierat 
medarbetare som behöver var krigsplacerade i dagsläget och skickat ut en krigsplacering. 
Förankringen internt har skett genom tre utbildningstillfällen för samtlig personal och 
dokument med frågor och svar angående civilt försvar och krigsplacering har tagits fram 
som underlag till medarbetarna. Bedömningen bygger på att ytterligare krigsplacering av 
personal kommer att göras när myndighetens krigsorganisation är fastställd. Behov 
kvarstår vad gäller samordning mellan berörda myndigheter främst gällande gemensamma 
rutiner och kriterier för hantering av krigsplaceringar.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☒Helt uppfyllt 
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Kulturdepartementet 

Kulturmiljö 

1.11 Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheterna, inom de olika delarna av 
verksamheten, verkar för att uppnå de nationella kulturmiljömålen. Länsstyrelserna ska 
analysera och redovisa utvecklingsmöjligheter för det tvärsektoriella samarbetet vad gäller 
bl.a. värdering av kulturmiljö i olika processer och kulturmiljöperspektivet i miljökvalitetsmålen 
omhändertas. Länsstyrelserna ska särskilt redogöra för hur arbetet med att överbrygga 
eventuella konflikter mellan naturvårdsintressen och kulturmiljöintressen vid hantering av 
småskalig vattenverksamhet utvecklas. Länsstyrelserna ska även redogöra för hur kulturmiljö 
samt plan-, bygg- och bostadsfrågor hanteras samlat inom länsstyrelserna för att stödja 
kommunernas arbete med att tillvarata kulturmiljövärden vid planering och bostadsbyggande.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Utvecklingsarbete kvarstår vad gäller kännedomen om de nationella kulturmiljömålen 
inom myndigheten. Länsstyrelsen har under året inte bedrivit några särskilt riktade 
informationsinsatser i syfte att öka kunskapen om kulturmiljömålen specifikt. Myndigheten 
konstaterar dock att ett flertal av de vardagliga arbetsuppgifterna inom flera enheter inom 
myndigheten kan kopplas till kulturmiljömålen och verkar i målens inriktning. Det gäller 
till exempel omhändertagande av kulturhistoriskt värdefulla landskapsavsnitt inom 
naturreservatsbildning, allmänna gårdsstöd till lantbrukare för drift av lantbruk, 
landsbygdsutvecklingsstöd, länsstyrelsernas arbete kring tillämpningen av plan- och 
bygglagen (PBL), samråd och informationsframtagande vad gäller vattentillsynen av 
dammar och miljöskyddssaneringar av till exempel äldre industriområden med höga 
kulturhistoriska värden som exempelvis Motala verkstad.  

Då många frågor med kulturmiljöbäring handläggs av andra funktioner och enheter bygger 
mycket av insatserna för måluppfyllelse på uppsökande internt arbete från vårt 
kompetensområde kring dessa frågor samt på handläggning av inkommande 
internremisser. På det viset implementeras ändå kulturmiljömålen i väsentliga delar av 
myndighetens verksamhet. Arbetet med målimplementering skulle kunna effektiviseras 
ytterligare om andra sakområdens regleringsbrev kompletterades med 
varsamhetsbeaktande rörande kulturhistoriska miljöer. Det gäller särskilt verksamheterna 
stöd till solceller, energieffektivisering, stöd till miljöskyddssanering och vattentillsyn. Vad 
gäller ekonomiska stöd och uppdrag från Havs -och vattenmyndigheten skulle de kunna 
formas med större varsamhetskrav som villkor i syfte att bibehålla väsentliga 
kulturmiljövärden. Ett exempel från länet rör vattenvägarna genom det rikskända 
industrilandskapet i Norrköping som är under utredande med sådan finansiering. 
Regelverksförändringar för andra sakområden är nödvändiga för att uppnå de nationella 
kulturmiljömålen, såsom vattentillsynsverksamheten genom Miljöbalken samt 
miljöskyddssaneringar.  

Under året har åtta kulturhistoriska kunskapsunderlag framarbetats med finansiellt stöd 
från vattentillsynsverksamheten. Underlagen har dock kommit att användas mer som 
dokumentationer inför utrivningsarbeten i vattendragen än som varsamhetsstyrande 
planeringsinstrument. Det finns en stor utvecklingspotential inom området vattentillsyn 
där utpekade kulturhistoriska värden har svårt att hävda sig med anledning av 
lagformuleringar i Miljöbalken. Här finns ett akut och mycket stort behov av centralt stöd 
från sektorsmyndigheten samt förändrad lagstiftning som medger att de kulturhistoriskt 
värdefulla vattenmiljöerna ska utgöra juridisk bedömningsgrund. Bedömning sker idag 
utifrån ett absolut utrivningskrav i Miljöbalken av dammar vars tillstånd saknas trots att 
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många anläggningar varit i drift i århundraden. De kan ha uppförts med tillstånd vid 
uppförandet, som exempel vid järnbruk då Bergscollegium var den tillståndsgivande 
statliga parten. Vägledning vad gäller tolkningen av 2 kap. KML kopplat till dammar som 
saknar tillstånd (och därmed räknas som övergivna, jfr 2 kap 1 § KML) behövs. Vidare 
behöver en rättspraxis upprättas genom domstolsprövning av detta i syfte att ge prejudikat 
och eventuellt incitament för att omformulera den lagstiftning som kan anses vara relevant 
i sammanhanget. Så länge regelverk och rättspraxis inte ses över rivs och förvanskas 
omfattande bitvis mycket värdefulla kulturmiljöer i våra vattendrag. Dammar rivs och 
vattenspeglar sänks vilket påverkar kulturmiljöerna vid vatten i grunden negativt. De 
regelverksförändringar som genomfördes 2018 för befintliga dammar vid kraftverk är ett 
steg åt rätt håll men omfattar inte den absoluta huvuddelen av de över 600 dammar som 
finns i länet.  

Länsledningen har påtalat behovet av ökat tvärsektoriellt samarbete i syfte att nå 
måluppfyllelse för flera samhällsområden då vattentillsynsverksamheten bedrivs. Former 
för det är under internt utarbetande och kommer att bidra till mer nyanserad hantering. 
Detta kommer dock även att kräva nationella insatser enligt ovan för att bli effektivt och 
mångfasetterat. 

Länsstyrelsens arbete för att nå kulturmiljömålen fokuserar kring följande insatsområden: 
kunskapsproduktion och informationsspridning, vård- och tillgängliggörandeinsatser, 
ärendehandläggning och tillsyn samt strategiskt arbete och metodutveckling. Stödet för 
framtagande av kunskapsunderlag och länsstyrelsernas arbete med översyn av 
riksintressen för kulturmiljövården är centrala verktyg. De interna och externa 
samrådsformerna är centrala för att nå framgång och implementera hänsyn till 
kulturmiljövärden. Vi arbetar även aktivt med utåtriktad information exempelvis via 
bidragsgivning till forn- och kulturlandskapsvård, skyltning och filmproduktion om 
historiska miljöer för nätpublicering. För att upprätthålla regelrätt sakområdeskompetens 
samt implementera kulturmiljömålen deltar personalen i relevanta konferenser, seminarier 
och utbildningar. 

I sammanhanget kan nämnas samverkan med Kulturmiljöforums RUS-grupp (Regional 
Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) som utbildar och förmedlar värdefull 
information till oss om samverkansformer och resultat från nationell nivå vad gäller 
miljömåluppfyllelse och därtill kopplat tvärsektoriellt arbete. Erfarenheter från 
nätverksarbetet visar att det tvärsektoriella samarbetet behöver utvecklas ytterligare inom 
ett antal områden.  

Organisatoriskt utgör Plan-, Bostadsstöd- och kulturmiljöverksamheterna samma funktion 
inom myndigheten vilket underlättar samverkan i de fälten. Länsantikvarien och 
samhällsbyggnadsdirektören samråder i förekommande fall regelbundet. Kulturmiljöfrågor 
bereds regelbundet vid interna myndighetsplansamråd med flera enheter. Vidare kan som 
exempel nämnas värdering av kulturmiljöer i PBL-sammanhang, närmare bestämt hur 
värden utpekas i den kommunala handläggningen, hur värdena omsätts i 
planbestämmelser och hur planhandlingar bedöms internt inom Länsstyrelsen i syfte att 
säkra utpekade värden samt solcellsstöd till kulturhistoriska byggnader. Det kan noteras att 
kulturmiljövarsamhetskrav saknas i förordningen som reglerar solcellstöd vilket försvårar 
samordningen i realiteten. Länsstyrelsen har inom ramen för ett så kallat ”kommunpaket” 
hållit två handläggarutbildningar för kommunala plan- och bygglovshandläggare rörande 
kulturmiljövård och planering. Vidare har vi arbetat inom ramen för EU-projektet SHARE 
där vi dels arbetar med Vadstena kommun, dels med Region Östergötland för att stärka 
samhällsbyggnadsprocesser och förvaltning av kulturarv. Det långsiktiga målet i detta 
projekt är att inspirera arbetet med RUS rörande kulturmiljöer och kulturarv.  
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Länsstyrelsens medvetenhet kring tillgänglighetsaspekterna är höjd efter att personalen 
genomgått utbildning, samt deltagit i internseminarium inom projektet Futark och 
tillämpar aspekterna i verksamheten. 

Naturreservatsbildning sker i vissa situationer i områden som det traditionellt bedrivits 
olika former av mänskligt brukande i (så kallad hävd, bland annat i ängs- och hagmarker 
eller i å-raviner som brukats för olika ändamål, exempelvis kvarnar). I sådana områden 
sammanfaller eller samsas ofta natur- och kulturmiljövårdens intressen och värden. Som 
exempel kan nämnas nyligen gjorda inventeringar i våra kulturreservat och i Föllingsö 
avtalsskötselområde vilka påvisar ökad biologisk mångfald av hävdgynnade ofta ovanliga 
arter.  

Idag deltar kulturmiljö i allmänhet i den senare delen i reservatsbildningsprocesserna 
genom granskning av beslutsmanus inför beslut om reservatsbildning. I det läget kan 
information om till exempel förekomst av skyddade fornlämningar implementeras. Den 
informationen är korrekt men ger ofta en ofullständig bild av de samlade kulturvärdena.  

För att kunna implementera riksdagens miljökvalitetsmål och kulturmiljömål i hävdvunna 
reservat behöver den tvärsektoriella samverkan kring metodiken runt nybildning av 
reservaten utvecklas ytterligare. Resultatet skulle bli hävdvunna naturreservat som ligger 
bättre i linje med riksdagens målbilder för både naturvården och kulturmiljövården, men 
även för Agenda 2030:s målbilder. Central vägledning kring problematiken saknas idag 
men skulle tillsammans med utvecklad intern metodik kunna höja kvaliteten ytterligare på 
nybildade naturreservat. Viktiga kulturmiljövärden kan därmed komma att påverkas 
positivt för att bestämmelser och skötselplaner samordnats utifrån ett komplett 
kunskapsunderlag bestående av både natur- och kulturmiljövärden som inte står i strid 
med varandra.  

Organisatoriskt ingår kulturmiljöverksamheten och civil beredskapsplanering i samma 
enhet inom myndigheten. Förutsättningarna är goda för att påbörja arbetet med utpekande 
av kulturmiljöer och museisamlingar som ska skyddas genom speciallagstiftningen som 
enligt Genèvekonventionerna reglerar skydd av kulturmiljöer i väpnad konflikt. Arbetet är 
ännu inte påbörjat. 

Mångårigt samarbete med ett flertal externa och interna parter ger efter omständigheterna 
relativt goda resultat på totalen. Enskilda tydliga förbättringsområden finns dock. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

1.12 Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheterna strategiskt verkar för att uppnå de 
nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer samt nationella 
myndigheter. Samspelet och dialogen avseende kommunala och regionala 
kulturmiljöunderlag, handlingsplaner och strategier, inklusive de regionala kulturplanerna och 
de regionala utvecklingsstrategierna, ska särskilt belysas. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Andemeningen i kulturmiljömålen genomsyrar verksamheten utifrån ett brett perspektiv. 
Det är komplicerat att följa upp målen specifikt då de är generellt satta. Länsstyrelsen 
menar att det är avsevärt effektivare att i praktiken tillämpa och implementera målen i det 
löpande arbetet hellre än att avsätta särskild tid och resurser för specifika insatser enbart 
för att höja medvetenheten kring målen. Länsstyrelsens strategiska val har av den 
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anledningen varit att påtala målen och implementera dem löpande i verksamheten. 
Exempel på detta nämns nedan. 

Vi samverkar aktivt med Region Östergötland i syfte att arbeta fram ett nytt RUS-dokument 
med kulturmiljöfrågorna implementerade i programmet. Tillsammans med 
regionorganisationen och Östergötlands museum samverkar vi även aktivt för att i 
samarbete med länets kommuner ta fram en regional kulturplan där ett flertal kulturfrågor 
ska ingå, däribland kulturmiljöfrågorna. Flera samråd kring detta har genomförts. 

Länsantikvarien och landsantikvarien står som sammankallande varannan gång till det 
regionala kulturmiljövårdsrådet bestående av länets kommunantikvarier och 
stiftsantikvarierna. Här bereds övergripande strategiska frågor och planer samt kontaktytor 
stäms av och insatsområden identifieras.  

Länsstyrelsen deltar aktivt i Kulturmiljövårdsforums (KM-forum) arbete både nationellt, 
regionalt och i handläggarnätverk. Kontinuerlig uppdatering av aktuella händelser i sektorn 
sker därmed. 

Under året har vi lanserat ett så kallat ”kommunpaket” i syfte att stärka det kommunala 
kulturmiljöarbetet. Det är baserat på tre ben; bidrag till kommunala 
kulturmiljövådsprogram, utbildning av kommunala tjänstemän i regelverken kopplade till 
kommunal och statlig kulturmiljövård samt kommunträffar mellan Länsstyrelsen och 
respektive kommun. Länsstyrelsen har därför hållit två handläggarutbildningar för 
kommunala plan- och bygglovshandläggare. Totalt har ett 70-tal tjänstemän utbildats från 
10 av länets 13 kommuner. Två kommuner har sökt och beviljats stöd till 
kulturmiljöprogram. Samråd har hållits på plats med tre kommuner om 
kommunala/statliga kulturmiljövårdsärenden. I dessa sammanhang bedriver myndigheten 
aktiv informationsspridning rörande betydelsen av uppdaterade kulturmiljöprogram. Vi 
påtalar även behov av eventuella uppdaterade kulturmiljöprogram i de samråd som sker 
kring kommunala översiktsplaner. Intresset och mottagligheten för informationen varierar 
mellan kommunerna. Insatserna bedöms ändå ha stor inverkan i det lokala 
kulturmiljöarbetet. Kommunpaketet har varit framgångsrikt och kommer att fortsätta 
2019. 

Länsstyrelsen deltar sedan några år i projektet Interreg Europe SHARE (Sustainable 
approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe). SHARE-
projektet syftar till att hitta innovativa sätt att utveckla förvaltningen av kulturarv. Genom 
att utbyta erfarenheter och studera utvalda städers kulturarvspolicyer syftar projektet till 
att skapa en hållbar och smart strategi för förvaltning och användning av kulturarv. Målet 
är att hitta innovativa sätt att omsätta dem i praktiken. Projektet ska visa olika sätt att 
effektivt förbättra smarta städer-konceptet med hjälp av en hållbar agenda för urban 
kulturmiljö och målet i förlängningen är att påverka den kommande RUS:en. Inom 
projektet granskas befintliga handlingsprogram. Projektet omfattas av sju olika partner 
från Italien (project leader), Kroatien, Rumänien, Spanien, Sverige och Ungern samt 
University of Greenwich som fungerar som stödjande partner. Under året har fyra 
projektmöten ägt rum i England, Kroatien, Rumänien och Sverige. Inom ramen för 
projektet arrangerade Länsstyrelsen en konferens i Vadstena, med deltagare och politiker 
från alla länderna. 

Under 2017 avslutades det länsstyrelsegemensamma projektet Kalejdoskop genom att 
webbsidan och verktygslådan Göra Sverige introducerades. Verktygslådan är ett samarbete 
mellan länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet och Stockholms läns museum och syftar till 
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att skapa ett verktyg för att arbeta med delaktighet och fler perspektiv på kulturarv. Under 
2018 arrangerade länsstyrelsernas kulturmiljöforums södra länsgrupp – Blekinge, 
Jönköpings, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Östergötlands län, en gemensam workshop och 
utbildningsdag för medarbetarna med utgångspunkt i materialet och goda exempel från 
länen. Syftet var att diskutera frågor kring kulturarvets betydelse för inkludering, social 
sammanhållning och mänskliga rättigheter.  

Länsstyrelsen har varit värd för en delstudie i projektet Futark som syftar till att 
tillgängliggöra exploateringsarkeologiska undersökningar i fält för personer med 
funktionsnedsättningar. Delstudien som genomförts av oss har undersökt hur ett urval av 
landets länsstyrelser tillämpar de nationella regelverk som finns kopplat till 
tillgängliggörande inom ramen för kulturmiljöverksamheten. Projektet är ett samarbete 
mellan en regional funktionsnedsättningsorganisation, Länsstyrelsen och en privat 
arkeologisk aktör. En rapport är under utarbetande.  

I syfte att identifiera vilka av Agenda 2030:s delmål som berörs av 
kulturmiljöverksamheten har ett identifieringsarbete kring detta påbörjats som ska 
slutföras 2019. Preliminärt resultat visar att ett flertal delmål är berörda av verksamheten. 

Skogsbruket efterfrågar att länsstyrelserna arbetar ensat kring skogsbruksärenden samt att 
information om forn- och kulturlämningar ska vara tillgänglig och tillförlitlig. Länsstyrelsen 
är aktiv i Skogligt distriktsråd i länet. Nationellt är Länsstyrelsen representerad i 
exempelvis Skogsstyrelsens målbildsarbete och i Skogforsks Nätverk angående 
kulturmiljöer. Länsstyrelsen har bidragit genom arbetet med nu slutförd Gemensam 
inlämningsfunktion för skogsägare (GIF), där Skogsstyrelsen och länsstyrelserna 
samverkat, samt genom deltagande i Kulturmiljövårdsforums arbetsgrupp för skog.  

Som ett resultat av de förändrade regelverket kring tillståndsprövning av befintliga 
vattenkraftsanläggningar har en ny intern samverkansrutin för vattentillsynsarbetet 
initierats under slutet av året. Flera enheter har samverkat i syfte att utarbeta åtta nya 
kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag.  

Länsstyrelsen har medverkat i flera regionala nätverk till exempel samrådsgrupp för 
Vadstena stad bestående av bland andra Statens fastighetsverk (SFV) och Vadstena 
kommun, samrådsgrupp för Domkyrko- och slottsområdet i Linköping bestående av SFV, 
Linköpings kommun och Domkyrkoförsamlingen. Vidare har myndigheten varit aktiva i 
Slotts- och Domkyrkomuseets styrelse, Kulturarv Östergötland samt Birgittastiftelsen.  

Mångårigt samarbete med ett flertal externa och interna parter ger efter omständigheterna 
relativt goda resultat på totalen. Enskilda tydliga förbättringsområden finns dock. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Mänskliga rättigheter 

1.14 Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter 
och icke-diskriminering belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten i enlighet 
med 5 § 5 förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion samt bedöma resultatet av 
detta. Länsstyrelserna ska redovisa samarbetet med andra berörda myndigheter och de 
åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas arbete med ovanstående frågor. De 
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åtgärder som har vidtagits för att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete för mänskliga 
rättigheter ska redovisas särskilt av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna ska också 
redovisa hur åtgärderna bidragit till genomförandet av Agenda 2030. 

Återrapportering och bedömning av resultat  

Länsstyrelsen Östergötland har arbetat både internt och externt med att integrera 
mänskliga rättigheter. Vi har fortsatt att utveckla vårt stöd till kommuner och andra aktörer 
i detta arbete. En stor tyngdpunkt har under året legat på att utveckla myndighetens 5 § 
länsstyrelseinstruktionen genom att ta fram information och en verktygslåda på intranätet. 
Vår ambition är att den ökade kunskapen ska leda till en större förståelse kring hur man 
konkret kan arbeta med frågorna, men också till bättre analyser. När vi stärker vårt interna 
arbete med integrering av mänskliga rättigheter i alla våra verksamheter kommer det att få 
effekt hos externa samarbetsaktörer och våra invånare i Östergötland. 

Läs mer om hur Länsstyrelsen Östergötland arbetat för att Sveriges rättsliga åtaganden om 
mänskliga rättigheter och icke-diskriminering belyses, analyseras och beaktas i den egna 
verksamheten i enlighet med 5 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 
under rubriken ”Länsstyrelseinstruktion 5 §: Länsstyrelsen ska vidare”. 

Länsstyrelsen har på flera olika sätt samarbetat med andra berörda myndigheter och 
vidtagit flera åtgärder för att stödja kommunernas arbete med mänskliga rättigheter. I länet 
finns ett nätverk för mänskliga rättigheter som består av cirka 15 myndigheter, länets två 
största kommuner och Region Östergötland. Nätverksarbetet har resulterat i ökade 
kontaktytor och gemensamma insatser. Det ger i sin tur en ökad samsyn och 
resurseffektivitet vilket vi ser som positivt. Som exempel har Region Östergötland och 
Länsstyrelsen tillsammans bjudit in kommunerna till samarbete för att bygga upp en 
kunskapsplattform kring nationella minoriteter och dess rättigheter. Det finns fortfarande 
en utvecklingspotential i Länsstyrelsens arbete i stödet till mindre kommuner. 

Länsstyrelsen bjuder in samt samarbetar med idéburen sektor på flera olika sätt. Genom 
den breda samarbetsytan underlättas våra ansträngningar för att tillgodose behov hos olika 
grupper av rättsinnehavare.  

Kunskapsspridning, utbildning och erfarenhetsutbyte inom ramen för samverkan är en 
viktig metod i Länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen arrangerade 
bland annat en utbildning med Elaine Eksvärd som handlade om olika maktordningar, med 
tyngdpunkt på #metoo. På denna utbildning deltog 400 personer från olika myndigheter 
och kommuner samt Regionen.  

Under 2018 har Länsstyrelsen särskilt stöttat Linköpings kommun i ansökan och 
förberedelser som värdkommun för MR-dagarna 2019. Länsstyrelsen har två år i rad 
deltagit tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings universitet, Region 
Östergötland och Svenska kyrkan på de nationella MR-dagarna. I år genomförde vi ett 
gemensamt seminarium med rubriken Tillit som drivkraft i samhället. Detta har lett till ett 
utökat samarbete mellan nämnda aktörer samt ett utökat samarbete med övriga länets 
aktörer, framförallt det civila samhällets aktörer. Exempelvis kan vi nämna några 
organisationer som vi har samarbetat kring MR-dagar; Östsvenska Handelskammaren, 
Bildningsförbundet i Östergötland, Funktionsrätt i Östergötland, Byrån mot diskriminering 
i Östergötland och RFSL Linköping. Målet är att bygga upp samarbetsytan för att kunna 
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både arrangera riktigt bra och givande MR-dagar med värdkommunen i Linköping 2019 
samt fortsätta samarbetet i länet gällande mänskliga rättigheter efteråt. 

För att samordna och utveckla länsstyrelsernas gemensamma arbete för mänskliga 
rättigheter deltar Länsstyrelsen Östergötland aktivt i det nationella nätverk som finns för 
mänskliga rättigheter, Funktionshinder och Personligt ombud. Länsstyrelsen Östergötland 
deltog även i den nationella samordning och utvecklingsuppdragets verksamhetsstöd för 
uppgifter som rör de mänskliga rättigheterna. Myndighetens fokus har varit att ta fram 
information och en verktygslåda på intranätet i syfte att bidra till en fortsatt förankring av 
det rättighetsbaserade arbetssättet och främja kunskapsspridning. Det är ännu för tidigt att 
se effekterna då verktygslådan lanserades i november. Arbetet kommer att fortsätta under 
2019. För att säkerställa kopplingarna mellan Agenda 2030 och mänskliga rättigheter ingår 
ansvarig enhetschef för social hållbarhet och i myndighetens styrgrupp för Agenda 2030. 
En samordnare för mänskliga rättigheter deltar i arbetsgruppen med deltagare från 
myndighetens alla enheter. 

Länsstyrelsen har administrerat och arbetat för att stödja verksamheten med personliga 
ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Sex kommuner i länet har 
personligt ombud medan sju kommuner fortfarande saknar ombud. Länsstyrelsen har 
under året lämnat in två lägesrapporter kopplat till uppdraget utsatta EU-medborgare och 
genomfört en kartläggning kring funktionshinder i Östergötland. 

Under 2018 har ett kartläggningsarbete genomförts för att visa på vilka kopplingar som 
finns mellan myndighetens uppdrag och målen. Vi kan konstatera att mänskliga rättigheter 
har kopplingar till större delen av målen. Som effekt av kartläggningen kan vi se att 5 § 
länsstyrelseinstruktionen är en central del i genomförandet av Agenda 2030. 

I myndighetens arbete har vi valt att prioritera ett antal områden/strategier. Därav är 5 § 
ett av de prioriterade områdena för genomförandet av Agenda 2030. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Miljö- och energidepartementet 

Det regionala klimatanpassningsarbetet 

1.15 Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser som har genomförts med anledning av 
uppgiften att samordna det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet. Med utgångspunkt 
från de regionala handlingsplanerna för klimatanpassning ska redovisningen omfatta vilka 
insatser som görs på länsstyrelserna och hos kommunerna i länet, vilken effekt 
länsstyrelserna bedömer detta får för länets anpassning till ett förändrat klimat och hur det 
fortsatta arbetet ska bedrivas. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:10 
Klimatanpassning under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Återrapportering och bedömning av resultat  

Klimatanpassningsuppdraget (RB 1.15 Det regionala klimatanpassningsarbetet) har 
påverkats av att det under året beslutades om en nationell strategi för klimatanpassning.  
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Den innebär till exempel att förändringar i Plan- och bygglagen har införts, Boverket har 
utsetts till nationellt ansvarig myndighet för den byggda miljön och att det från den 1 
januari 2019 finns en ny förordning som beskriver statliga myndigheters skyldigheter att 
arbeta med klimatanpassning. Allt detta har inneburit att klimatanpassning har blivit 
uppmärksammat på ett helt nytt sätt och att arbetet kommer att intensifieras under 
kommande år. I länsstyrelsernas nätverk för klimatanpassning har förordningen 
diskuterats med syfte att nå samsyn om tolkning av uppdraget och om hur 
klimatanpassningsarbetet ska rapporteras. Motsvarande diskussioner har förts i 
myndighetsnätverket för klimatanpassning. 

Länsstyrelsen har för avsikt att revidera den regionala handlingsplanen för 
klimatanpassning som har gällt sedan 2014. Under året genomfördes kommunbesök hos 
länets samtliga 13 kommuner för att få en bild av hur klimatanpassningsarbetet fortskrider, 
samt för att få en förståelse för hur den regionala handlingsplanen används. Några 
slutsatser från kommunbesöken är: 

 Den regionala handlingsplanen används inte i särskilt stor omfattning. 
 I den mån handlingsplanen används är det främst som kunskapsunderlag. 
 Förståelsen för samhällets behov av klimatanpassning är generellt god. 
 Behovet av klimatanpassning skiljer sig väsentligt mellan olika kommuner. 
 Kommunerna behöver generellt arbeta mer aktivt med att genomföra åtgärder 

som kan resultera i effekter för ett robustare samhälle. 
 Det kommunerna efterfrågar från Länsstyrelsen är främst kunskap och 

samordning av nätverk. 

I regleringsbrevet ingår det för klimatanpassningsuppdraget att mäta effekterna av 
handlingsplanens åtgärder för länets arbete med klimatanpassning. Eftersom det saknas 
nationella eller regionala indikatorer är det en svår uppgift att lösa. 
Klimatanpassningsarbetet har dessutom en lång tidshorisont där effekterna av åtgärderna 
oftast inte kan ses förrän en samhällsstörning sker. Vädret som rådde denna sommar med 
lång värmebölja, torka och extrem brandrisk kanske kan ses som ett test på samhällets 
robusthet i ett mer extremt klimat. Sommarens väder orsakade bland annat vattenbrist, 
många bränder, en ansträngd situation för de gröna näringarna och en generell påfrestning 
på samhället på grund av hög lufttemperatur. En slutsats är att samhället i viss utsträckning 
har beredskap för den här typen av händelser, men att den kan bli bättre, inte minst inom 
det förebyggande området.  

Om resultatbedömningen grundas på hur samhället klarade sommarens värmebölja blir 
den samlade bedömningen otillfredsställande. Det kanske tydligaste förbättringsområdet är 
de gröna näringarnas anpassningsbehov till varma och nederbördsfattiga somrar. Generellt 
behöver klimatanpassningsfrågan integreras tydligare i processerna hos både kommuner 
och näringsliv. Här kan en framtida reviderad regional handlingsplan vara vägledande. 

Länsstyrelsens roll är att samordna den lokala och regionala klimatanpassningen av 
samhället med fokus på att initiera, stödja och följa upp det regionala arbetet. Konstruktiv 
samverkan sker med kommuner, näringsliv och sektorsmyndigheter. Den samlade 
bedömningen är att formerna för samverkan kan utvecklas, varför den samlade 
resultatbedömningen blir ”Utvecklingsbehov”. 
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Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

 
Efterbehandling av förorenade områden för bostadsbyggande 

1.16 Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med att identifiera förorenade områden som är 
lämpliga att sanera för byggande av bostäder. Av redovisningen ska särskilt framgå hur 
länsstyrelserna informerat kommunerna och andra aktörer om möjligheterna till bidrag samt en 
uppskattning av när områden är aktuella för bidrag. Arbetet finansieras delvis från anslaget 1:4 
Sanering och återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård. 

Återrapportering och bedömning av resultat  

Länsstyrelsen har under året lagt vikt vid att fortsatt informera kommunerna om 
möjligheterna att söka bidrag för efterbehandling för bostadsbyggande. Det har skett 
genom att ett informationsbrev skickades ut till samtliga kommuner i länet. Två av 
kommunerna, Linköping och Mjölby, har därefter fått enskilda besök och vi har informerat 
ytterligare om möjligheterna till bidrag och diskuterat områden som kan vara aktuella. 
Mjölby planerar att inkomma med en ansökan om bidrag inom de kommande fem åren för 
etapp två av projektet Svartåstrand.  

Länsstyrelsen har även i andra sammanhang informerat om att möjligheterna finns att söka 
bidrag för bostadsbyggande. Det har skett vid möte med kommunstyrelsernas ordförande, 
träff med kommunernas miljöinspektörer, vid utbildningsdag om fysisk planering och 
förorenade områden för kommunala handläggare samt möte med kommunala miljöchefer. 
Länsstyrelsen arbetar även med att identifiera områden som är lämpliga att sanera för 
byggande av bostäder i samband med granskning av kommunala översiktsplaner.  

Under året har en ny ansökan om bidrag för bostadsbyggande inkommit, och beviljats, från 
Norrköpings kommun avseende Gasverket. I Norrköping har också saneringen av Kolkajen 
avslutats.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

Naturvård 

1.17 Länsstyrelserna ska redovisa de insatser som gjorts för att samordna och leda det 
regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende naturvård, biologisk 
mångfald, friluftsliv, åtgärdsprogram för hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala 
naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning. Redovisningen ska omfatta hur 
länsstyrelserna, i syfte att minska ärendebalanserna, har arbetat med att slutföra ärenden om 
naturreservat. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull 
natur, anslaget 1:14 Skydd av värdefull natur och anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 
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Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Områdesskydd 

Skyddet av värdefulla naturmiljöer har under året inneburit att 13 områden i länet fått 
formellt skydd som naturreservat, varav 1 012 hektar utgör land och 8 307 hektar marint 
vatten. Ett arbete som till del genomförts med anvisade extra medel som därigenom 
bidragit till att minska ärendebalanserna. Av dessa arealer har 661 hektar skogsmark 
ersatts ekonomiskt under 2018 och resterande del om 351 hektar 2017 eller tidigare. 
Markägare har ersatts för ytterligare 260 hektar skogsmark under 2018. Det innebär att 
den sammanlagda ersättningen till markägare omfattat cirka 90 miljoner kronor fördelat 
på tio objekt under året. Länsstyrelsen har utöver det initierat nio nya ärenden om bildande 
av naturreservat i samråd med berörda markägare. 

Under året har Länsstyrelsen, genom bidrag från Naturvårdsverket, slutfört uppdraget att 
revidera samtliga bevarandeplaner för Natura 2000. Under året har nya bevarandeplaner 
för 89 områden fastställts efter remiss till berörda markägare. Såväl Länsstyrelsen som 
berörda markägare har därmed en aktuell bild av Natura 2000-områdenas innehåll och 
eventuella åtgärdsbehov. 

Åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter 

Som ett led i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden utarbetas nationella 
åtgärdsprogram för hotade arter, artgrupper och miljöer. Åtgärdsprogrammen 
kompletterar till exempel skötselinsatser som utförs i skyddade områden och marker som 
sköts via EU:s miljöersättningar i landsbygdsprogrammet.  

I landmiljöer har åtgärdsprogramsarbetet under 2018 fokuserat på ädellövsmiljöer och 
vildbin i sandmarker, samt åtgärder för några arter som Östergötland har ett särskilt ansvar 
för, till exempel läderbagge och mosippa. Åtgärderna genomförs i samverkan med 
markägare och andra viktiga aktörer. Det har även genomförts inventeringar av ett urval 
arter och miljöer, till exempel fältgentiana, sandödla och medelrikkärr. Under året har 
också flera större informationsinsatser genomförts. Värdefulla träd med bevarande och 
skötsel har uppmärksammats genom att en välbesökt konferens har arrangerats i Linköping 
och en utställning om träd på naturum Tåkern genomförts. Vidare har en 
informationsfolder om vildbin publicerats. 

Arbetet med akvatiska arter har bland annat fokuserat på tjockskalig målarmussla. Nyfynd 
av arten har gjorts i tre vattendrag i länet under 2018.  En kulturhistorisk utredning har 
tagits fram för Storån från Kisasjön (Kinda kommun) inför arbetet med en åtgärdsplan för 
restaurering som är under framtagande med syfte att gynna arten. Uppföljning av 
flodpärlmusslans reproduktion och planering av framtida restaureringsinsatser har utförts i 
Bulsjöån (Ydre kommun). Arbetet med att ta fram en handlingsplan för ålgräsängar i länet 
har påbörjats enligt framtaget ÅGP. Ett projekt att utreda möjligheterna att förbättra 
lekvandringen för asp i Sviestadsån (Linköpings kommun) har beviljats medel.  

Bidrag till lokal och kommunal naturvård (LONA) 

Länsstyrelsen har förmedlat statliga bidrag till lokal och kommunal naturvård (LONA). 
Under 2018 beslutades om drygt 2,4 miljoner kronor till 19 projekt i sju av länets 
kommuner. Projekten berör flera miljökvalitetsmål men också de nationella 
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friluftslivsmålen. Som en viktig del av regeringens satsning på våtmarker inrättades under 
2018 ett nytt stöd – Våtmarks-LONA – enligt instruktion från Naturvårdsverket. Under 
året beslutades om cirka 9,5 miljoner kronor till 22 projekt i alla kommuner som sökt (12 
stycken). Projekten är fleråriga. De projekt som får stöd inom Våtmarks-LONA är av olika 
karaktär – några gäller planering av våtmarksrestaurering för en hel kommun, några gäller 
anläggande av planerad våtmark redan under 2018 medan huvuddelen gäller planering av 
restaureringsåtgärder där det krävs projektering, tillstånd eller dylikt. 

Vilt- och rovdjursförvaltning 

Vi har under 2018 genomfört två protokollförda möten med viltförvaltningsdelegationen. 
Nya ledamöter i älgförvaltningsgrupperna har utsetts och utbildats. Länsstyrelsen har 
deltagit på Medevimässan och bland annat informerat om biologisk mångfald och klövvilt. 
Ett gemensamt utbildningstillfälle för samtliga spårare och besiktningsmän av 
rovdjursskadade tamdjur har genomförts inom södra rovdjursförvaltningsområdet. 
Rovdjursinventeringen har genomförts till stor del med hjälp av inventeringskameror. 
Information om rovdjuren och rovdjurspolitiken har hållits för olika sammanslutningar, 
mässor, skolor och på naturum Tåkern. 

Friluftsliv 

Vi har arbetat med genomförande av de nationella friluftsmålen genom att påbörja arbetet 
med att ta fram en regional strategi för att nå friluftsmålen. Vi har även arbetat med att 
främja det regionala friluftsarbetet hos föreningar och kommuner genom dialog och 
samverkan, bland annat i vårt regionala nätverk och vid framtagande av kommunala 
friluftsplaner.   

Vi deltar i det Central Baltic-finansierade projektet Lakesperience som startades under 
2018 och pågår till och med 2020. Projektet går ut på att utveckla naturturism och att locka 
utländska turister till våra sjöområden, i vårt fall Kinda kanal-området. Det ingår också 
erfarenhetsutbyte och att utveckla gemensamma koncept tillsammans med partners från 
Estland, Finland och Lettland som alla arbetar med utveckling av regionala sjöområden.  

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Åtgärder mot övergödning 

1.18 De länsstyrelser som får bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för arbete med 
åtgärdssamordning ska underlätta och aktivt stödja kommuner och lokala aktörer i 
genomförandet av åtgärder i relevanta avrinningsområden så att förutsättningarna för det 
lokala åtgärdsarbetet förbättras. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska uppdatera 
geografiska dataunderlag, inklusive erosionskartor, och öka tillgängligheten till dessa underlag 
för kommuner och lokala aktörer. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet har bedrivits. 
Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 
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Återrapportering och bedömning av resultat  

Inom Länsstyrelsen har vi startat en tvärsektoriell arbetsgrupp som ska arbeta med 
uppsökande verksamhet i syfte att fånga upp och genomföra fler lokala åtgärdsinsatser för 
att minska övergödningsproblemen i länets vattenmiljöer. När möjliga åtgärdsförslag 
kommer upp ska åtgärder genomföras för att förbättra vattnens status. Arbetet genomförs i 
samarbete med Greppa näringen och fokuserar på några avrinningsområden med stora 
övergödningsproblem. Tillsammans med markägare och andra verksamhetsutövare ska 
man kartlägga potentiella miljöproblem och ta fram förslag på möjliga vattenåtgärder. 
Arbetsgruppen ska sedan leda dessa idéer vidare till färdiga åtgärder. Arbetsgruppen 
kommer att bistå med råd och stöd i syfte att underlätta för markägare med 
bidragsansökningar och tillståndsansökningar vilket förväntas leda till fler åtgärder för god 
vattenstatus.  

Under 2018 har gemensamma vattendragsgrupper startats tillsammans med erfarna 
rådgivare för att hitta bra åtgärdsförslag. Provtagning har utförts i de valda områdena för 
att tydligt kunna visa ett behov av åtgärder. Länsstyrelsen har spridit information till 
kommuner, vattenråd och allmänhet om att bidrag kan sökas för att planera och utföra 
lokala åtgärder inom LOVA, LONA och Landsbygdsprogrammet. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 

1.19 Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Gotlands, Skåne, 
Västra Götalands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska, för de kommuner 
eller områden där det fastställts eller under året kommer att fastställas åtgärdsprogram med 
syfte att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har 
genomförts, vilken effekt åtgärderna bedöms ha haft på halterna samt om 
miljökvalitetsnormerna följs. I de fall EU:s luftkvalitetsdirektiv överträds ska länsstyrelserna 
bedöma hur länge överträdelserna antas bestå. 

Återrapportering  

I Östergötlands län har miljökvalitetsnormerna, MKN, för PM10 (Particulate Matter 10) 
överskridits i Norrköpings kommun under åren 2003–2009 och i Linköpings kommun 
2011. Norrköpings kommun har arbetat med många åtgärder och har klarat normen sedan 
2009. Något nytt åtgärdsprogram har därför inte fastställts efter 2015. Vi redovisar därför 
bara de åtgärder som Linköpings kommun har genomfört.  
 
Linköpings kommun har sedan 2004 mätt partikelhalten på två platser i centrala staden. 
Först på Drottninggatan och sedan år 2010 på Hamngatan. Under 2011 överskreds 
miljökvalitetsnormen för utomhusluft på Hamngatan då partikelhalten överskred 50 
ug/m3 luft under 43 dygn (tillåtna dygn är 35). Trafiken bedömdes vara den avgörande 
orsaken till de förhöjda PM10-halterna. Efter 2011 har miljökvalitetsnormen för PM10 
underskridits.  

Ett åtgärdsprogram för partiklar PM10 enligt 5 kap. miljöbalken fastställdes av Linköpings 
kommun i augusti 2014, där en rad olika åtgärder föreslogs (minskad biltrafik, införande av 
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ny hastighetsgräns, minskad dubbdäcksanvändning med mera). Hamngatan byggdes om 
2014 vilket resulterat i att antal fordon minskat med cirka 30 % sedan ombyggnationen. 

År 2012 antog samhällsbyggnadsnämnden en hastighetsplan för Linköping med syftet att 
med rätt hastighetsgränser skapa en säkrare och mer attraktiv stad. Hastighetsplanens 
genomförande har skett i etapper från oktober 2014 till september 2015 och är nu helt 
genomförd. Kommunen har även arbetat med informationsinsatser för att främja 
användningen av dubbfria vinterdäck. Enligt kommunens egna dubbdäcksräkningar ligger 
användandet något lägre än genomsnittet i hela landet (58% jämfört med 65%).  

Inom området kunskapsuppbyggnad har kommunen gjort förändringar när det gäller 
arbetssätt inom detaljplaneringen för att på ett ännu tidigare stadium få med frågan om 
partikelhalter vid planläggning.  

Under 2018 har kommunen fortsatt arbetet med minskad bildning av partiklar genom 
arbete med åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Preliminära mätdata för 2018 indikerar att 
miljökvalitetsnormen för PM10 avseende Hamngatan har klarats även under 2018.  

Sammanfattningsvis har de genomförda åtgärderna efter det att åtgärdsprogrammet antogs 
visat på goda resultat och antalet överskridanden har nära halverats sedan 
miljökvalitetsnormen överskreds 2011. 

Näringsdepartementet 

Regional tillväxt 

1.25 Berörda länsstyrelser ska redovisa inom vilka områden samverkan och gemensam 
finansiering av insatser har skett under året med den aktör som har det regionala 
utvecklingsansvaret i länet. Redovisningen ska även omfatta vilka resultat denna samverkan 
har medfört eller förväntas medföra samt hur den har utvecklats. Redovisningen ska avse det 
regionala tillväxtarbetet inklusive genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 
2014–2020 och territoriellt samarbete. 

Återrapportering och bedömning av resultat  

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland har en gemensamt framtagen 
avsiktsförklaring för samverkan mellan organisationerna. I enlighet med den genomförs 
ledningsmöten och en årligen återkommande samverkansdag för chefer inom majoriteten 
av Länsstyrelsens verksamhetsområden. Under 2017 tog Länsstyrelsen initiativ till att ha 
mer regelbundna avstämningsmöten inom regional utveckling. Tyvärr har inte Regionen 
haft möjlighet att fortsätta mötena inom regional utveckling då de haft en omorganisation. 
Regionen har istället bjudits in 2018 till att delta som medbedömare vid 
projektansökningar till vår del av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder, utgiftsområde 19 
Regional tillväxt. Detta för att ändå få möjlighet till att diskutera mer kring vilka regionala 
utvecklingsinsatser som finansieras av respektive organisation.  

I Östergötland sker samverkan inom kompetensförsörjning samt innovation och 
företagande via ESBR-samarbetet (East Sweden Business Region) som leds av Region 
Östergötland. Träffar i form av två årliga aktörskonferenser, i år i Motala respektive Ydre 
kommun, har fortsatt som tidigare. För andra året hölls också East Sweden Business 
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Meeting, med syfte att skapa en arena kring utvecklingen av vår tillväxtregion. Vid samtliga 
tre tillfällen deltog Länsstyrelsen. Året inleddes annars med den nationella Industridagen i 
februari där Östergötland fungerade som värd efter en förfrågan från Industrirådet. Både 
Regionen och Länsstyrelsen bidrog med finansiering. Den nationella dagen är resultat av 
den regionala Industridag Östergötland som gjort att länets samverkan mellan industri, 
kommuner, offentliga organisationer och fack, uppmärksammats. Det var första gången 
denna nationella dag hölls i Linköping och det blev snabbt fullbokat efter rekordstort 
intresse. Närmare 650 personer samlades i en flyghangar på Saab för att under en heldag 
prata om industri, dess framtid och digitalisering. Programmet omfattade bland annat det 
livslånga lärandet i en tid av digitalisering och behovet av att samverka kring 
kompetensförsörjningen. Många regionala aktörer, Linköpings universitet och industri- och 
teknikföretag medverkade också i dagens program och fick därigenom möjlighet att visa på 
hur mycket som sker i Östergötland och bidrog till det varierade och mycket intressanta 
programmet.    

East Sweden Innovation Week är återkommande veckan för entreprenörer, innovatörer, 
studenter och alla andra som vill vara med och bygga ett starkt företagsklimat och god 
tillväxt i Östergötland. Tidigare har veckan koordinerats via Region Östergötland, men efter 
förfrågan 2018 ledde Länsstyrelsen arbetet med årets innovationsvecka. Veckan har också 
samfinansierats tillsammans med flera olika regionala aktörer. Det stora regionala eventet 
under veckan var Innovation Day med temat hållbar affärsinnovation. Eventet besöktes av 
cirka 220 personer. Programmet varvades med inspirerande dragplåster som Digitala 
Draken, Gustav Stenbäck, spännande regionala företag och samarbeten som presenterade 
det de gjort. Det fanns även en mässdel som erbjöd goda möjligheter till mingel mellan 
deltagarna. Målsättningarna med veckan var 20 arrangemang där utfallet blev 30 och 250 
besökare till Innovation Day där det kom 220 och eventet följdes också live. En 
sammanfattning av veckan kunde konstatera att; budgeten hölls, mycket bättre samarbete, 
gott genomslag i media (31 artiklar jämfört med 24 förra året), relativt många såg på 
livesändningarna och arrangemanget fick mycket beröm för sitt kommunikationsmaterial. 
En annan gemensam återkommande insats är E-day, tidigare E-week, som fungerar som 
mötesplats för att ge regionens företagare kunskap om energi och hållbarhet, som de sedan 
kan använda för att öka sin lönsamhet. Dagen arrangeras av Länsstyrelsen, Regionen, 
Energikontoret, Linköpings universitet, Cleantech och Lantbrukarnas Riksförbund. Att 
utveckla och leverera lösningar på viktiga samhällsutmaningar kopplade till energi-, miljö- 
och klimat är något som forskare och företag i Östergötland är väldigt bra på. Det är ett 
resultat av en regional samverkan så som E-day för att utveckla detta regionala 
styrkeområdet ytterligare. Årets fokus var bland annat nya affärer, förnybar energi, fossilfri 
omställning, upphandling som verktyg att nå miljömålen samt skogen som resurs för 
hållbar tillväxt.  

En regional skogsnäringsstrategi har arbetats fram under 2018. Arbetet har letts av Region 
Östergötland och Länsstyrelsen har aktivt deltagit. Efter framtagandet av den regionala 
strategin har Länsstyrelsen lett ett fortsatt arbete utifrån den nationella skogsstrategin. 
Detta i samverkan med Region Östergötland, Skogsstyrelsen, Linköpings universitet och 
Vreta kluster AB. Resultatet har blivit ett kunskapsunderlag om skogen i länet, två 
informationsfilmer och flera poddar om Östergötlands gröna hjärta (se även 
återrapporteringen av lantbruk och landsbygd). Länsstyrelsen har sedan flera år ett 
etablerat samarbete med Region Östergötland framförallt inom miljö- och klimatarbetet. Vi 
har under 2018 deltagit i Regionens regionala strukturfondsprojekt ”Hållbara transporter i 
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Östergötland”, där resultatet förväntas bli en transportstrategi för Östergötland som ska 
bidra till en snabbare omställning till fossilfritt transportsystem. Effektiv logistik är ett av 
länets fem styrkeområden.  

Särskilt möte hölls under hösten mellan Visit Östergötland (Region Östergötland) och 
Länsstyrelsen avseende besöksnäringen. Vid mötet föregående år konstaterade vi behov av 
ökad kunskap om olika stöd (exempelvis landsbygdsprogrammet) och upplevda hinder och 
möjligheter för besöksnäringsföretag. Detta har kunnat tas vidare av Länsstyrelsen under 
2018 via uppstartade projektet GreenGovern, vilket därför var årets fokus för mötet med 
Visit. Efter omorganisation kommer nu Visit Östergötland ingå i Region Östergötlands 
organisation för regional utveckling. Samverkan med Regionen har under 2018 
vidareutvecklats inom Länsstyrelsens betaltjänstuppdrag och kommersiell service inom 
landsbygdsprogrammet. Vi har deltagit i de träffar som hållits inom Regionens regionala 
serviceutvecklingsprojekt. Gemensam information till kommunerna via detta har 
anordnats. Vi har tagit initiativ till ett inledande arbete att ta fram en betaltjänststrategi för 
Östergötland där Regionen har bidragit aktivt i framtagandet. Strategin är tänkt att sätta 
mål för arbetet i länet kommande tre år och utgå ifrån de fyra betaltjänsttillgängligheter 
som vi identifierat som mest väsentliga för grundläggande betaltjänster. När strategin är 
beslutad kommer Regionen att knyta den till det regionala serviceprogrammet. 

Former för en helt ny samverkansplattform har under året tagits fram gällande arbetet med 
de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Fem av länets regionala aktörer i form av 
Länsstyrelsen, Linköpings universitet, Region Östergötland, Östsvenska Handelskammaren 
samt representanter från kommunerna har åtagit sig att gemensamt svara för att 
plattformen får förutsättningar att fungera. Resultatmål som plattformen ska arbeta för är 
att omsätta globala mål till lokal och regional handling. 

Samverkan har fortsatt inom regionala livsmedelsstrategin. Världens Viktigaste dag hölls i 
början av året på temat livsmedel och konkurrenskraft. Landshövdingen inledde dagen 
tillsammans med regionråd från Region Östergötland. En av punkterna som lyftes var sätt 
att minska regelkrångel och administration genom bland annat samordning av offentliga 
kontroller. Ett resultat av detta är det fortsatta arbetet med den regionala 
livsmedelsstrategin som skett på Länsstyrelsen kring hur myndighetsutövning kan vara 
främjande och underlätta. (se mer under RB 3:52, 3:54 Förenkla för företag). Det har även 
gett planer i en av länets kommuner att skapa ett upplevelsecenter kring mat. Förutom en 
uppslutning regionalt kring den regionala livsmedelsstrategin har länet goda kontakter och 
samarbete med en region i Nederländerna, där gemensamma projekt planeras. Årligen 
återkommande Östgötadagarna sätter också fokus på landsbygd och livsmedel. Dagarna 
koordineras av Regionen, och landshövdingen invigde dagarna.  

Inom internationella samarbeten deltar Länsstyrelsen och Regionen sedan länge i flera 
gemensamma projekt. Det handlar om återkommande samverkan inom ramen för Interreg 
och andra strukturfondsfinansierade projekt. I några av projekten är Regionen 
projektägare, andra så som Interreg Europe SUPER och europeiska regionala 
utvecklingsfondsprojektet Framtidens solel i Östra Mellansverige är Länsstyrelsen 
projektägare. De senare projekten är inom områdena miljödrivna affärer och koldioxidsnål 
ekonomi och har gemensamt finansierats regionalt. Gemensam finansiering från både 
Region Östergötland och Länsstyrelsen sker oftast inom denna typ av större regionala 
projekt som medfinansiering till EU-medel. 
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Region Östergötland har under 2018 påbörjat arbetet inför en ny regional 
utvecklingsstrategi (RUS). Länsstyrelsen deltar aktivt i arbetet. I november genomförde 
Regionen en särskild workshop med Länsstyrelsen med deltagare från samtliga 
verksamhetsområden med syftet att ge inspel till RUS-arbetet. Länsstyrelsen Östergötland 
har alltsedan regionbildningen lånat ut personal som arbetar med regionala 
utvecklingsmedel och företagscheckar till Regionen. I samband med att aktuell person gick 
i pension under året avslutades detta utlån.  

Summerat har vi en god samverkan på ett flertal områden. Men mer planerade regelbundna 
avstämningar inom regionala tillväxtarbetet, samt större information om de insatser som 
Regionen väljer att prioritera och finansiera bedömer vi hade krävts för ett utmärkt 
resultat. Detta för att bättre kunna koordinera våra regionala insatser i förhållande till 
Regionen.  

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

1.26 Berörda länsstyrelser ska redovisa hur medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 
under utgiftsområde 19 Regional tillväxt har bidragit till att nå målen i den regionala 
utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och, i förekommande fall, de 
territoriella samarbetsprogrammen. I redovisningen ska det framgå hur verksamheten tagit 
hänsyn till de förutsättningar som råder i olika delar av länet samt hur detta har påverkat 
fördelningen av medel inom länet. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Under 2018 har Länsstyrelsen använt medel från 1:1 anslaget för finansiering till knappt 
30-tal olika projekt eller insatser i varierande omfattning. Av dessa var sju helt nya projekt 
där de flesta beviljades efter en medelsutlysning under våren, och övriga avser fleråriga 
tidigare beslut eller andra insatser. I Länsstyrelsens beslutsprocess ska alltid hänsyn tas till 
geografisk spridning till olika delar av länet. Vi ser att det är prioriterat att få en god 
fördelning mellan länets olika geografiska delar likväl som regionala strategins olika 
målinriktningar. Totalt har medel beviljats kopplat till alla delar inom regionala 
utvecklingsprogrammet såväl som den nationella strategin för regional utveckling 
(Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning 
och Internationellt samarbete). Nedan följer några exempel på insatser eller projekt i olika 
delar av länet samt dess bidrag till regionala och nationella målområden. 

En insats inom innovation, företagande och miljödriven näringslivsutveckling (det senare 
ett av länets fem styrkeområden) gick in i slutfas under året. Regionala 
strukturfondsprojektet som leds av Länsstyrelsen, Framtidens solel i Östra Mellansverige, 
hade i november 2018 sin slutkonferens. Projektet har haft tre mål som handlar om att 
främja investeringar i solel i små och medelstora företag genom utvecklingsinsatser, att öka 
kunskapen om solel hos alla relevanta aktörer för att skapa en generell förståelse för solel, 
samt att bygga upp ett varaktigt nätverk kring solel i Östra Mellansverige. Över 550 företag 
har deltagit i något av de 70 informationstillfällen som organiserats i Östra Mellansverige 
mellan oktober 2015–2018. Projektet har gjort 40 utredningar och kartläggningar, samt 
tagit fram inspirationsmaterial i form av filmer, referensobjekt och informationsmaterial. 
Än viktigare utvecklat olika verktyg som stöd till företag i deras investeringsbeslut kring 
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solel så som olika affärsmodeller och beräkningskalkyler. Framtidens solel har på så sätt 
resulterat i att visa hur företag kan bidra till minskad klimatpåverkan samtidigt som de kan 
öka sin konkurrenskraft.  

Länsstyrelsen Östergötland är projektägare för ett Interreg Europe projekt som heter 
SUPER (supporting eco-innovations towards international markets). Målet med projektet 
är att stödja små och medelstora företags arbete för att utveckla miljömässigt hållbara 
innovationer i sin affärsverksamhet. Projektet har resulterat i ökat regionalt och 
internationellt samarbete inom hur vi kan möta samhällsutmaningar och stärka 
näringslivets konkurrenskraft då det gäller miljödrivna innovationer. I projektet har ett 
självskattningsverktyg för innovationsstödsystem tagits fram som under 2018 har prövats i 
de olika regionerna. Verktyget är baserat på intervjuer och workshops tillsammans med 
aktörer inom stödsystemet. I Östergötland deltog utöver Länsstyrelsen och Linköpings 
universitet, som höll i workshopen och utvecklat verktyget, ALMI företagspartner, Region 
Östergötland, Business Sweden och Cleantech Östergötland. Resultatet visade att vi gör 
mycket bra men att det saknas skräddarsydda insatser för eko-innovationer. Resultatet 
sammanställdes i en rapport som presenterades vid ett partnermöte på Irland där alla 
partners presenterade sina egna resultat som sedan jämfördes och analyserades. Det i sin 
tur resulterade i flera goda exempel och utbyte av erfarenheter och lärdomar mellan 
partners. Resultaten från självuppskattningsverktyget utgör också grunden för de 
handlingsplaner som ska tas fram i varje region inför fas två av projektet som börjar i april 
2019.  

En 1:1 anslagsfinansierad samt av Länsstyrelsen initierad förstudie kring klimatanpassning 
och små- och medelstora företag har under 2018 resulterat i en Interregansökan, CASES. 
Om den beviljas kommer den kunna bidra till ytterligare internationella samarbeten, men 
även ett mer fördjupat regionalt arbete inom ansökans område. Länsstyrelsen medverkade i 
ytterligare Interreg Europa ansökningar som tillsammans med CASES-ansökan väntas 
besked om under nästa år. Under året beviljades ett internationellt samarbete 
”GreenGovern” med Svenska Institutet som huvudfinansiär. Syftet är att rådgivare ska bli 
bättre på att hänvisa rätt och kunna besvara företagens frågor inom miljödriven 
affärsutveckling, frågor kopplade till tillstånd och regelverk inom miljöområdet och frågor 
om cirkulär ekonomi. 

Inom attraktiva miljöer och tillgänglighet genom byggande av ett attraktivt östgötskt 
samhälle har Länsstyrelsen valt särskilt fokus. Prioriterat har under 2017–2018 varit 
attraktiva miljöer via destinations- och besöksmålsutveckling i kombination med natur-, 
kultur-, friluftsliv- och/eller näringslivsutveckling. Insatser under året har skett i främst tre 
av länets kommuner (Finspång, Kinda och Linköping). I Finspång har insatser med 
destinationsutveckling varit kopplade till området Rejmyre glasbruk. Tanken med insatsen 
var att vara en kompletterande satsning i Östergötland, till den aktivitet som skett kring 
Glasriket i Småland. Tyvärr kom besked sista dagarna av 2018 att glasbruket begärts i 
konkurs, vilket kommer att påverka fortsatta resultatet kring destinationsutvecklingen. I 
Kinda kommun kunde i juli 2018 Trollstigen invigas efter stöd från Länsstyrelsen. Det är en 
naturhinderbana vid naturreservatet Trollegater i Rimforsa. Att den nu slutförts bidrar till 
att utveckla ett befintligt turistbesöksmål i kommunen. Naturhinderbanan lämpar sig bäst 
för yngre barn, men lekfulla vuxna är såklart också välkomna och den bidrar på så sätt även 
till ökat friluftsliv i kommunen. Även finansiering av insatser kring utveckling av Kisa 
emigrantmuseum har skett i Kinda kommun som resulterat i uppdaterat besöksmål. I 
Linköpings kommun har arbete påbörjats för att stärka besöksnäringen och besöksmålet 
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Friluftsmuseet Gamla Linköping. Tanken med projektet är att synliggöra den potential som 
Östgötaleden och andra vandringsleder i länet utgör inom besöksnäringen och knyta det till 
Gamla Linköpingsområdet. Detta för att på så sätt bidra till ökade besök, men också öka 
tillgängligheter till naturen i Östergötland och bidra till folkhälsa. 

Ett exempel från kompetensförsörjning och integration är projektet Honungsfarmen i 
Kinda kommun. Syftet har varit metodutveckling när det gäller att stärka enskilda 
individers möjligheter till arbetsmarknads- och samhällsintegration genom att använda 
utbildning i näringsbiodling och introduktion till eget företagande som praktiska moment. 
Ett produktionskooperativ är på väg att starta som ett resultat från projektet. 
Verksamheten har pekat på utvecklingsbehov inom stödstrukturerna och integration på 
arbetsmarknaden. Främst handlar det om nivå och fler upplägg efterfrågas i slutrapporten 
som utgår från individen och inte från hur aktören har organiserat sitt stöd och sina 
insatser. 

Ett annat exempel är Industridag Östergötland (regionalt), som syftar till att skapa 
samverkan mellan skola och företag för att underlätta kompetensförsörjning i industri- och 
teknikföretag som under 2018 har genomfört tre lokala industridagar i Linköping, Motala 
och Norrköping. De lokala industridagarna är välbesökta av både studie- och 
yrkesvägledare samt politiker. 

Fyra projekt finansierade via Länsstyrelsen har bedrivits i länet för att bidra till 
genomförandet av livsmedelsstrategin. Förutom projekten Leve Kinda och Utveckling och 
implementering av handlingsplan livsmedelsstrategi i Ydre har även insatser skett i Mjölby 
och Norrköping kommun.  

SEGEL - Samverkan och genomförande livsmedelsstrategin (Norrköpings kommun), En 
slutsats av projektet är vikten av att sätta fokus på område kring livsmedelstrygghet och 
beredskap i kris, som kan ha olika innebörd. Resultat är ökade kunskaper om regionala 
livsmedelsstrategin i arbetet att ta fram en handlingsplan för Norrköping, samt dialog 
mellan kommun och lokala livsmedelsproducenter och grossister. Kommunen har via 
projektet hittat en intern organisation för fortsatt arbete även efter avslut.  

Matlandet – som genomfört en marknadsanalys för ett upplevelsecentrum för mat- och 
livsmedelsproduktion i Mjölby har visat på hur ett upplevelsecentrum skulle få koppling till 
Agenda 2030. Främst mål två som handlar om att trygga livsmedelsförsörjning, uppnå en 
bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. Enligt marknadsanalysen skulle ett 
upplevelsecentrum för mat skapa ökad samverkan i regionen, kommunen, landsbygden och 
näringen och bidra med kunskaper för stora och små om hur vår mat produceras från jord 
till bord. I detta ingår en utvecklad besöksnäring och fler arbetstillfällen. Men även 
möjlighet till integration och upptäcka en ny mångkulturell smakvärld liksom skapa 
kunskap kring hälsa och hållbarhet för att kunna göra medvetna val. Utmaningen för 
fortsatt satsning är främst en långsiktig finansiering. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☒Helt uppfyllt 
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Livsmedelskontroll, djurskydd, foder och animaliska biprodukter samt allmänna 
veterinära frågor 

1.29 Länsstyrelserna ska redovisa en bedömning av måluppfyllelsen för de operativa målen i 
Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan som rör myndigheternas verksamhet inom 
livsmedelskontroll, kontroll av djurskydd, foder, animaliska biprodukter, djursmittskydd samt 
veterinärmedicinska preparat och restsubstanser. Redovisningen ska inkludera en kortfattad 
analys av orsakerna till eventuell utebliven måluppfyllelse och länsstyrelsernas operativa 
förutsättningar att bedriva verksamheten inom dessa områden. Länsstyrelserna ska även 
redovisa arbetet med revisioner av kommunernas livsmedelskontroll. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Länsstyrelsens arbete för att nå målen i den nationella kontrollplanen för 
livsmedelskontrollen 

Länsstyrelsens kontroll av livsmedel i primärproduktionen 

Länsstyrelsen har upprättat en flerårig kontrollplan för kontroll av livsmedel i 
primärproduktionen för 2017 - 2019. Länsstyrelsen gör ett eget riskbaserat årligt uttag för 
primärproduktionskontrollen med 1,5 % ur primärproduktionsregistret Primör enligt 
Livsmedelsverkets vägledning. Myndighetens prioriteringar framgår i en årlig 
verksamhetsplan där årets uttag och årsarbetsplan finns. Verksamhetsplanen följs upp 
tertialvis på ledningsnivå. Utöver de offentliga kontrollerna enligt detta uttag utförs även 
livsmedelskontroll av ytterligare cirka 1 % av primärproducenterna inom 
tvärvillkorskontrollen. Länsstyrelsen säkerställer därigenom att riskbaserad offentlig 
kontroll genomförs regelbundet och så ofta som är lämpligt samt med fokus på de största 
hälsoriskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för 
konsumenterna för att uppnå kraven i förordning (EG) nr 882/2004 och Livsmedelsverkets 
föreskrift om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21). Avvikelser identifieras och 
följs upp i samråd med länsveterinär och ibland med stöd av Livsmedelsverket. Resultatet 
av kontrollen redovisas i särskild ordning till Livsmedelsverket. 

Mål 12 i NKP (Nationell kontrollplan) 

Mål 12 är det enda operativa målet avseende livsmedelskontroll i NKP som riktar sig till 
länsstyrelsernas kontroll av livsmedel i primärproduktionen. Målet är treårigt och senast 
vid utgången av 2019 ska länsstyrelserna tillsammans ha kontrollerat 250 gårdar som 
torkar spannmål för livsmedelsändamål, för att verifiera att lämpliga åtgärder vidtas för att 
hindra bildning av mykotoxinet och ratoxin A i spannmål. Eftersom 40 % av uttaget av 
primärproducenter enligt Livsmedelsverkets riskmodell, som Länsstyrelsen följt 2018, ska 
vara i den högsta riskklassen som är spannmål, har Länsstyrelsen Östergötland som är ett 
spannmålslän kunnat bidra väl till det nationella betinget genom att kontrollera mål 12 vid 
alla de spannmålsgårdar som torkar spannmål för livsmedelsändamål och som fallit ut i 
länets årsuttag. Dock har spannmålsskörden i länet varit mycket mindre än vanligt 2018, 
med anledning av torkan och färre mål 12-kontroller har utförts 2018 än 2017. Ett problem 
vid kontroll har varit att många av de uttagna spannmålsgårdarna vid kontrolltillfället inte 
vet om grödorna kommer att gå till livsmedel, foder eller etanoltillverkning. Det är 
marknaden, det vill säga priset och avståndet som avgör.  
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Kompetens 

Länsstyrelsen har två handläggare med agronomutbildning som arbetar med 
primärproduktionskontroll av livsmedel och regelbundet får utbildning i kontroll och inom 
sina sakområden. Att Länsstyrelsen har den kompetens som myndigheten behöver för att 
utföra sina uppgifter säkerställs genom årlig kompetensinventering i 
länsstyrelsegemensamt framtagen kompetensros enligt de kompetenskrav som ställs i 
bilaga 2 till förordning (EG) nr 882/2004, i samband med medarbetarsamtal. Personliga 
kompetensplaner upprättas för varje medarbetare och i samband med 
verksamhetsplanering upprättas även kompetensplaner på enhetsnivå. Under 2018 deltog 
en av primärproduktionshandläggarna i en femdagarsutbildning i Spanien inom 
primärproduktionskontroll med inriktning på vegetabilier, Better Training for Safer Food 
(BTSF) Programme on Food Hygiene at Primary Production (Plants). Den andra 
primärproduktionshandläggaren som är nyare har under 2018 deltagit i Länsstyrelsens 
egen tillsynsutbildning. Den länsveterinär som är beslutande för 
primärproduktionskontrollen deltog också i en BTSF-utbildning om läkemedelshantering 
och motverkande av antibiotikaresistens under 2018. 

Kontrollmetoder enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 882/2004 

De kontrollmetoder enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 882/2004 som har använts i 
livsmedelskontrollen under året är inspektioner, revisioner och provtagning. Planering av 
vilka metoder som ska användas och när görs på månadsvisa verksamhetsmöten. Fem 
provtagningar av honung har, i samband med primärproduktionskontroll, utförts av 
Länsstyrelsens primärproduktionshandläggare på uppdrag av Livsmedelsverket inom 
restsubstanskontrollen. Inspektion är den mest förekommande kontrollmetoden inom 
primärproduktionskontrollen då de kontrollerna är kortare och mer rutinmässiga. De kan 
göras oanmält eller med kort varsel och kräver mindre förberedelsetid. Revision passar 
stora diversifierade verksamheter och används till exempel alltid vid kontroll av 
kommunernas livsmedelskontroll där fler personer behöver involveras och området är brett 
och mer omfattande och dokument därför ofta behöver begäras in och gås igenom i förväg. 

Beaktande av resultat vid revision av Länsstyrelsen enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 
882/2004 

Livsmedelsverket reviderade senast 2014 Länsstyrelsen Östergötlands livsmedelskontroll 
med fokus på rotfrukter. Vid revisionen noterades avvikelser på rutiner för utförande av 
kontroll samt att handläggaren hade låg kontrollerfarenhet av sakområdet. För att 
säkerställa att Länsstyrelsen uppfyller målen i förordning (EG) nr 882/2004 avseende 
kompetens fick Länsstyrelsens handläggare för primärproduktion, samt två länsveterinärer 
som fungerar som kompetensstöd till primärproduktionsområdet, samma år delta i 
utbildning i revisionsteknik för inspektörer. Våren därpå, 2015, deltog Länsstyrelsens 
handläggare för primärproduktion i EU-programmet BTSF Programme on Food Hygiene at 
Primary Production (Land Animals). Länsstyrelsen har fortsatt tagit revisionsresultatet i 
beaktande och i år 2018 har myndighetens primärproduktionshandläggare deltagit i 
utbildningar både inom sakområdet och inom kontrollmetodik (se underrubrik 
Kompetens).  

Livsmedelsverket utförde även 2017 en normerande granskning av Länsstyrelsens 
revisioner av kommunernas livsmedelskontroll enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 
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882/2004. Resultatet visade att Länsstyrelsen Östergötland har många styrkor och lång 
erfarenhet på revisionsområdet. Länsstyrelsen fick då också rekommendationerna att 
utveckla sin uppföljning av effekten av sin revisionsverksamhet, samt att ytterligare följa 
upp att kommunerna själva verifierar hur deras kontroll har effekt. Länsstyrelsen har tagit 
dessa tips i beaktande, och har vid sina revisioner under 2018, särskilt fokuserat på 
kontrollens effekt och uppföljning av den. 

Länsstyrelsens revisioner av kommunernas livsmedelskontroll 

Länsstyrelsen utför tre revisioner årligen av länets 13 kommuner för att varje kommun ska 
få revision av sin livsmedelskontroll minst vart femte år. Länsstyrelsen har tagit fram ett 
revisionsprogram för 2018 - 2022 enligt den urvalsmodell för kommunrevisioner med 
urvalskriterier enligt Livsmedelsverkets Revisionshandbok. De tre planerade revisionerna 
av Motalas, Vadstenas och Åtvidabergs livsmedelskontroll för 2018 är genomförda enligt 
plan. Två av revisionerna utfördes med skuggkontroll av sakkunnig livsmedelsinspektör 
från Stockholm stad inom området kosttillskott, en revision utfördes som en uppföljning av 
Länsstyrelsens tidigare revision 2015. Uppföljningar av nämndernas åtgärdsplaner och 
uppföljning av Länsstyrelsens tidigare revisioner visar att antalet avvikelser är allt färre och 
att revisionerna har haft effekt avseende planeringen av den kommunala kontrollen i länet. 
Vid skuggkontroller framkommer att kompetensen är olika hög avseende sakområden hos 
handläggare på olika kommuner. Myndigheternas kompetens avseende beslut och 
rapportering av kontrollresultat skiljer sig också åt mellan kommunerna i länet. 

Foder ABP (animaliska biprodukter) och allmänna veterinära frågor 

Foder 

Länsstyrelsen har en egen regional flerårig kontrollplan för kontroll av foder och livsmedel i 
primärproduktionen som har uppdaterats för 2017 - 2019. Aktiviteter som bidrar till att 
uppnå beslutade mål för foderkontrollen 2018 - 2020 i NKP har lagts in i Länsstyrelsens 
årliga verksamhetsplan för 2018. ”Medvetna foderföretagare för god hantering av foder” är 
ett av dessa operativa mål som riktar sig till länsstyrelserna där deltagande vid 
informationsinsatser och kompetensutveckling av tvärvillkorskontrollpersonal inom foder 
varit en aktivitet som prioriterats under året. Länsstyrelsen utför offentlig kontroll av foder 
i samband med tvärvillkorskontroll. Urval av dessa görs utifrån Jordbruksverkets 
riskanalys för tvärvillkor och eventuella brister som upptäcks följs upp i samarbete med 
länsveterinär. Därigenom får minst 1 % av länets primärproducenter av foderkontroll varje 
år enligt föreskrift och allmänna råd om offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter (SJVFS 2007.21). Resultat av foderkontrollen rapporteras i särskild ordning till 
Jordbruksverket. 

Animaliska biprodukter (ABP) 

Inom ABP har Länsstyrelsen deltagit i ett nationellt projekt tillsammans med övriga 
länsstyrelser vad gäller kontroll av ABP-transporter. Detta för att få ett större material att 
dra slutsatser utifrån i arbetet mot de två nationella operativa målen som riktar sig till 
länsstyrelserna i NKP avseende ABP: ”Medvetna verksamhetsutövare för god hantering av 
ABP”, och ”Skapa förutsättningar för en god ABP-kontroll”. Där goda förutsättningar 
betyder att kontrollmyndigheterna ska hjälpas åt och göra kontroll på rätt anläggningar för 
att nå den avsedda effekten. Resultatet av ABP-kontrollen rapporteras i särskild ordning till 
Jordbruksverket. 
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Allmänna veterinära frågor 

Länsstyrelsen har i sin verksamhetsplan prioriterat kontroll av veterinärer som villkorar 
läkemedel till livsmedelsproducerande djur vilka är de som ligger högst i risk i 
Jordbruksverkets vägledning för kontroll av djurhälsopersonal. Länsstyrelsen har under 
året endast utfört administrativa kontroller av dessa veterinärer. Resultatet av kontrollen 
ledde till att en veterinär fick ett beslut om föreläggande.  

Utöver dessa kontroller har fokus legat på anmälningsärenden och uppföljningar som har 
tagit mycket tid i anspråk. Länsstyrelsen har uppmärksammat att flera veterinärer 
förskriver läkemedel till stora gårdar utan att undersöka djuren och utan att ha villkorad 
läkemedelsanvändning på dessa gårdar. Detta har lett till att Länsstyrelsen, på ett par stora 
mjölkgårdar, funnit förekomst av stora mängder av antibiotika och läkemedel som inte får 
ges av djurhållare. Det har framkommit att lagstiftningen är bristfällig vad gäller 
möjligheter för Länsstyrelsen att agera mot sådan hantering, framför allt gentemot 
djurhållarna vilket har lyfts till både Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Länsstyrelsen 
saknar också redskap för att kunna kontrollera veterinärernas förskrivning då sådan 
information bara sparas i tre månader av e-hälsomyndigheten.  

En veterinär har hittills fått beslut om föreläggande och är anmäld till Ansvarsnämnden för 
djurens hälso- och sjukvård. Länsstyrelsen har i anmälan även bett Jordbruksverket yttra 
sig om eventuellt beslut om prövotid för veterinären, vilket också skett. En annan veterinär 
har korrigerat sin förskrivning efter tillsägelse. Ytterligare en veterinär är under 
granskning.  

Länsstyrelsen har också följt upp en veterinär som har ett tidigare föreläggande och 
beslutat om ett nytt föreläggande avseende den veterinären. Länsstyrelsen har yrkat att 
veterinären ska anmälas till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård av 
Jordbruksverket för att meddelas beslut om prövotid då Länsstyrelsen anser att denne visat 
sig vara uppenbart olämplig att utöva sitt yrke.  

Utöver detta har Länsstyrelsen åtalsanmält en misstanke om förfalskade veterinärintyg 
samt haft ett möte med en veterinär som har haft stora brister i sin förskrivning av 
läkemedel.  

Därigenom bedömer Länsstyrelsen att kontrollen av djurhälsopersonal har haft effekt, trots 
få kontroller på plats. Resultatet av Länsstyrelsens kontroll av djurhälsopersonal och 
läkemedel rapporteras i särskild ordning till Jordbruksverket. 

Länsstyrelsen har även inom uppdraget tillsyn av veterinärer skickat ut information om 
förändringar rörande bestämmelser om läkemedelshantering och journalföring till länets 
veterinärer. Under hösten har länsveterinärerna, på ett samverkansmöte för 
djurhälsopersonalen i länet, informerat om vanliga brister vid journalföring och 
intygsskrivande. Mötet hade bred uppslutning och gav även tillfälle att informera länets 
djurhälsopersonal om läget i länet efter sommarens torka och djurskydd. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 
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1.30 Länsstyrelserna ska arbeta för fler och bättre djurskyddskontroller. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Djurskyddskontroll 

Länsstyrelsen har inkorporerat alla de nationella operativa målen för djurskyddskontrollen 
i sin egen regionala verksamhetsplan och har arbetat aktivt mot att uppnå dessa mål och 
därigenom också göra fler och bättre djurskyddskontroller.  

Länsstyrelsen har genom att prioritera inkommande anmälningar hårt, i enlighet med den 
nationellt framtagna länsstyrelsegemensamma prioriteringsmodellen, samt genom att 
avsätta hälften av kontrollpersonalen för att göra planerade normalkontroller, med råge 
nått målet att antalet planerade kontroller är minst lika många som antalet 
anmälningskontroller. Kvoten mellan antalet anmälningskontroller, 98 stycken, och 
normalkontroller, 216 stycken, som enligt målbilden för djurskyddskontrollen ska vara 
minst 1, är 216/98 = 2,2. 

Länsstyrelsen använder systematiskt informationsmaterial i samband med sina kontakter 
med djurhållare. Dels har Länsstyrelsen tagit fram egna broschyrer för information om 
djurskyddskontroll, förprövning, tillstånd för hästhållning, hygienregler och 
hästtransporter som lämnas till djurhållare vid kontroll och vid deltagande på möten och 
mässor. Dels har Länsstyrelsen tryckt upp Jordbruksverkets broschyrer med 
djurskyddsbestämmelser för olika djurslag för att kunna skicka till djurhållare och andra 
som ringer med frågor om vad som gäller enligt svensk djurskyddslagstiftning.  Även 
skriftligt material om LRF:s omsorgsarbete med kontakt till ”Bondekompis”, Svensk 
Lantbrukstjänst som hämtar avlidna djur och Distriktsveterinärerna i länet som har ständig 
jour för sjuka djur finns tillgängligt i Länsstyrelsens bilar för utlämnande vid behov. 

100 % av Länsstyrelsens förprövningsärenden har handlagts inom 56 dagar från komplett 
ansökan.  

Länsstyrelsen har kontrollerat 7,1 % av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur 
vilket är en ökning med minst en procentenhet jämfört med den andel som kontrollerades 
föregående år, vilket var ett önskemål från Näringsdepartementet som uppnåtts, då 5,8 % 
fick kontroll 2017.  

Resultat av djurskyddskontrollen rapporteras i särskild ordning till Jordbruksverket. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 
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Lantbruk och landsbygd 

1.31 Följande likvärdiga målsättningar ska vara vägledande för länsstyrelsernas hantering av 
EU-stöd: 

en effektivisering och förenkling för företag och myndigheter, 

en minskning av de administrativa utgifterna, 

en strävan efter att stöden i så stor utsträckning som möjligt kan betalas ut så tidigt som 
regelverket tillåter, och 

en minskning av andel fel i stödhanteringen. 

Vid genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och 
fiskeriprogrammet ska länsstyrelserna: 

redovisa genomförandet av programmen enligt riktlinjer från Statens jordbruksverk, samt 

redovisa handläggningstider och måluppfyllnad utifrån de mål som satts inom ramen för 
styrnings- och uppföljningssystemet Styr- och uppföljningssystem projekt- och företagsstöd 
respektive styr- och uppföljningssystem jordbrukarstöd. 

Uppdragen om genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och 
fiskeriprogrammet finansieras av medel från anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö 
och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Länsstyrelsegemensamma åtgärder och prioriteringar inom EU-
stödshanteringen 

När år 2018 startade hade länsstyrelserna stora ärendebalanser i inom jordbrukarstöd samt 
projekt- och företagsstöd. För jordbrukarstöden utgörs den stora mängden ärenden som 
inte är helt klara av slututbetalningar av miljöersättningar och stöd till ekologisk 
produktion från åren 2015–2017. Dessa utbetalningar har inte varit möjliga att färdigställa 
på grund av att funktionalitet i IT-system eller rutiner saknats. Sommarens torka, med 
ökade kostnader hos lantbruksföretagen, gjorde att kraven ökade på myndigheterna att 
avsluta utbetalningarna från tidigare år. Följande åtgärder och prioriteringar har gjorts av 
alla länsstyrelser tillsammans med Jordbruksverket för att få så stor effekt i hela landet som 
möjligt. 

Åtgärder jordbrukarstöd 

 Gemensamt prioriteringar framtagna av länsstyrelserna och Jordbruksverket i 
samverkan: 

1. Delutbetalningar miljö/eko/komp 2018. 
2. Direktstöd 2018, Komp slutbetalning 2018. 
3. Åtagande 2015 – 2017, Slutbetalning miljö/eko 2015 – 2017. 
4. Slutbetalning miljö/eko 2018. 

Prioriteringarna syftar till att säkerställa att de stora utbetalningarna når kunderna så tidigt 
som möjligt. Därmed prioriterades utbetalningar av 2018 års stöd högre än de från tidigare 
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år men samtidigt är det tydligt att arbetet med tidigare årens slututbetalningar ska slutföras 
och genomföras löpande. I slutet av 2018 saknas fortfarande viss funktionalitet för att 
länsstyrelserna ska kunna hantera alla typer av slututbetalningar.  

 Utbetalningar utanför ordinarie handläggningssystem 

Länsstyrelserna har haft möjlighet att ta fram utbetalningsunderlag på annat sätt för att 
möjliggöra utbetalning till delar av de företag som ännu inte fått utbetalningar. 

Åtgärder projekt- och företagsstöd 

 Gemensamma prioriteringar av åtgärder på grund av torkans effekter på 
lantbruksföretag: 

• Investeringar, åtgärd 4 
• Startstöd, åtgärd 6 
• Bredbandsutbyggnad, åtgärd 7 

Arbetet med att ta fram prioriteringar och åtgärdsförslag och följa beslut och 
utbetalningsläge har varit viktiga gemensamma frågor för länsstyrelserna. Att 
länsstyrelserna agerat gemensamt i så stor utsträckning anses ha varit avgörande för 
resultatet för året. Arbetet har skett i de samverkansforum på olika nivåer där 
representanter från länsstyrelserna, Jordbruksverket och Näringsdepartementet träffas. 
Särskilt viktiga frågor i år har varit att ha en gemensam bild av förutsättningar, behov och 
prioriteringar. 

Handläggningstider och måluppfyllnad 

602 Projekt och företagsstöd 

Under 2018 har Länsstyrelsens ärendebalans för ansökan om stöd minskat kraftigt från 407 
ärenden vid utgången av 2017 till 194 vid 2018 års slut. Fortfarande nås inte mål om 
handläggningstider för ansökan om stöd då de stora ärendebalanserna främst tillkom 
tidigare år i programperioden. 17 % av ärendena beslutas inom den målsatta 
handläggningstiden. Se uppgifter i Tabell H med kommentarer. 

För ansökan om utbetalning av projekt- och företagsstöd uppnås målen om 
handläggningstider totalt sett i 95 % av ärendena. Uppdelat på företagsstöd, 98 % av 
ärendena, projektstöd, 100 % av ärendena samt miljöinvesteringar, 77 %. Summerat 
fungerar utbetalningshanteringen bra och flera ändringar av gemensamma rutiner har 
medfört lättnader för administrationen vilket också bidragit till förenkling för företagen. 

Jordbrukarstöd 

Vid delutbetalning i oktober av nådde Länsstyrelsen beslut i 83 % av ärendena och det 
utbetalades 144 miljoner kronor till länets lantbrukare. Vid slututbetalningar av direktstöd i 
december fick 95 % av lantbrukarna utbetalningar. Totalt har 577 miljoner kronor i 
jordbrukarstöd utbetalats i december. 

 Det kvarstår en del av arbete med slututbetalningar av 2018 års jordbrukarstöd men det 
stora kvarstående arbetet är slututbetalningar från 2015–2017. Under höstens arbete med 
beslut har det uppskattade återstående beloppet att utbetala minskat från 43 till 20 
miljoner kronor. De stora beloppen återfinns i stödet för betesmarker där ny funktionalitet i 
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IT-stöd förväntas till vecka 5 2019. Efter det förväntar Länsstyrelsen att större delen av 
återstående belopp kan beslutas.  

Utbetalningar av projekt- och företagsstöd följer handläggningstider samt att mål för 
utbetalning av jordbrukarstöd 2018 nåtts, är delar som når måluppfyllelse. Kvarstående 
arbete med utbetalningar av stöd 2015–2017 samt ärendebalans om ansökan om stöd för 
projekt- och företagsstöd är delar där mål ej uppfylls och är anledningen till bedömningen 
delvis uppfyllt. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☒Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 

Ersättning för viltskador 

1.36 Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för ersättning 
för skada på fisk och fiskeredskap av länsstyrelsen till Havs- och vattenmyndigheten, enligt 11 
d § viltskadeförordningen (2001:724) genom ändring SFS 2017:920, statsstödslagen lagen 
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen 
(2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 

Återrapportering  

Länsstyrelsen har hanterat de sex ansökningar om ersättning för skador på fiske och 
fiskeredskap orsakade av säl under 2018. Ersättningar har beviljats enligt de villkor som 
angetts i Havs- och Vattenmyndighetens beslut den 19 juni 2018. Vidare hänvisas till 
verksamhetsberättelsen som redovisats särskilt till Havs- och vattenmyndigheten i januari 
2019. 

1.37 Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för att 
förebygga skada av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och 
fiskeredskap, till Naturvårdsverket för myndighetens årliga rapportering av statligt stöd till 
Europeiska kommissionen enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens 
statsstödsregler. Länsstyrelserna ska vidare redovisa sin uppföljning av det årliga stöd av 
mindre betydelse som lämnas av länsstyrelserna enligt förordningen (2017:1254). 

Återrapportering  

Länsstyrelsen har under året lagt merparten av viltskadeanslaget på förebyggande åtgärder. 
Ansökningar om skadorna på gröda har varit få under 2018. Under 2018 konstaterades att 
ett revirmarkerande vargpar uppehöll sig i länet och 7,5 lodjursföryngringar. Trots den 
ökande mängden rovdjur i länet har det endast begärts ersättning för tre angrepp på 
tamdjur. Då ett revirmarkerande vargpar konstaterats i länet för första gången uppstod stor 
oro bland tamdjursägarna i området. Med anledning av uppkommen oro anordnade 
Länsstyrelsen informationsmöten. Något stöd av mindre betydelse har inte utbetalats för de 
ersättningar som beviljats under 2018. 
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Justitiedepartementet (uppdrag) 

Civilt försvar (tillsammans med Försvarsdepartementet)  

3.12. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder för att stödja kommunerna med att 
påbörja beredskapsplaneringen för civilt försvar. Återrapporteringen ska utgöra del av den 
redovisning som länsstyrelserna ska göra i enlighet med regeringens beslut den 10 december 
2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK). 

Återrapportering och bedömning av resultat  

Redovisas i särskild ordning till justitiedepartementet. 

3.13. Länsstyrelserna ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden: 

planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska 
förnödenheter, egendom och tjänster, 

stärkta arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de 
höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap, 

planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats, 

översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar för totalförsvaret 
samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde, och 

ett utvecklat samarbete med näringslivet. 

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska utgöra del av den redovisning som 
länsstyrelserna ska lämna enligt det ovan nämnda regeringsbeslutet.  

Återrapportering och bedömning av resultat  

Redovisas i särskild ordning till justitiedepartementet. 

Näringsdepartementet (uppdrag) 

Regional tillväxt 

Förenklingsarbete för företag 

3.52 Länsstyrelserna ska fortsätta förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och 
driva företag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. 

Återrapportering och bedömning av resultat  

Övergripande om förenklingsarbetet för företag redovisas under länsstyrelseinstruktionen 5 
§. Här ges exempel på insatser och åtgärder som genomförts inom olika 
verksamhetsområden under året. Ytterligare exempel finns i den årliga rapportering som 
görs till Länsstyrelsen Kronoberg kopplat till deras samordnandeuppdrag. 
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Vid beslutsfattande 

Inom beslutfattande har vi arbetat fokuserat på att ha tydliga beslut med motiveringar. De 
processer som varit igångsatta sedan tidigare gällande att förenkla för företag fortsätter att 
utvecklas och förbättras. Exempelvis inom arbetet grön infrastruktur har 
ansökningsblanketter förbättrats så de är lättare att använda och rutinerna kring 
ärendehanteringen utvecklade så att hanteringen blir effektivare. Inom 
miljöskyddsområdet erbjuder vi ett stödmaterial "Att söka tillstånd" som underlättar 
ansökningsförfarandet. En uppdatering har genomförts under året. En bekräftelse på att vi 
har mottagit en ansökan om miljötillstånd och anmälan om ändring skickas alltid. Vi 
genomför enkätundersökningar avseende vår handläggning av dessa tillståndsprövningar 
som ett led i effektivisering av verksamheten. Vi har överlag fått positiva svar. 

Inom miljöskyddsområdet har vi ökat dialogen med företagen med syfte att på sikt få större 
genomslag för våra frågor och för att underlätta för de som har kontakt med oss. 
Exempelvis har vi bjudit in grupper av verksamheter till möten för att lyfta aktuella frågor 
och informera om de regler som gäller. Vi har haft sådana möten för länets reningsverk, 
deponier och de lantbrukare som är så kallade IED-verksamheter 
(Industriutsläppsdirektivet).  

Tillsyn och bemötande 

Vid tillsyn och bemötande är Länsstyrelsens fokus på att göra det lättare för företag att göra 
rätt. När vi möter företag och företagsföreningar, till exempel Handelskammaren, 
Företagarna med fler i olika forum, arbetar vi med att belysa kopplingen mellan social 
hållbarhet och hur det kan förbättra och förenkla för företag. Vi är en medlem i CSR East 
Sweden/Diversity charter Östergötland där vi samarbetar med företag tillika arbetsgivare 
kopplat till samtliga diskrimineringsgrunder. Inom kulturmiljöområdet har Länsstyrelsen 
bedrivit tillsynsvägledning för arkeologiska entreprenörer som då samtidigt kan återkoppla 
synpunkter till Länsstyrelsen. Inom veterinär och djurskyddsärenden ger vi råd på vår 
servicetelefon och e-post där vi får många frågor och försöker hjälpa djurhållare och företag 
att göra rätt. Länsstyrelsen har medverkat i en arbetsgrupp med representanter från bland 
annat kommuner och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) med syfte att skapa dialog kring 
de inspektioner som lantbruket kräver. Detta har upplevts som positivt av målgruppen där 
flertalet varit mycket nöjda med utfallet. 

Vid möten, utbildningar och konferenser 

Förenkla för företag när vi arrangerar möten, utbildningar och liknande handlar generellt 
om att anpassa mötesformerna, informationsmaterial och utbildningsformat till olika 
målgrupper så att det blir enklare för företagen att delta. Vi har genomfört 
näringslivsseminarier, ambassadörsbesök och delegationsresor tillsammans med företag 
och organisationer i länet. Näringslivsseminarier med fokus på Tyskland och 
Centralamerika har genomförts, flera utländska ambassadörsbesök där företag bjudits in 
att medverka, samt delegationsresor med företag och universitet är genomförda. Möte har 
genomförts med bland annat lantbrukare med anledning av etableringen av vargar i länet.  

Länsstyrelsen har också, inom ramen för det regionala livsmedelsstrategiarbetet och i 
samverkan med Region Östergötland, arrangerat ett seminarietillfälle kring ”Hur 
myndighetsutövning kan vara främjande” där målgruppen var tjänstepersoner och 
beslutsfattare inom tillsyns- och tillväxtverksamheter på kommuner, Länsstyrelsen och 
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andra myndigheter. Målet för seminariet var att inspirera till utvecklade arbetssätt för att 
underlätta för företag att göra rätt. 

Nya projekt och initiativ för att förenkla för företag 

Länsstyrelsen har under 2018 startat nya projekt eller skickat in projektansökningar som 
har i sitt primära syfte att förenkla för företag att göra rätt och samtidigt bidra till hållbar 
tillväxt. Följande projekt och initiativ kan vi lyfta från 2018: 

 GreenGovern - med syfte att rådgivare ska bli bättre på att hänvisa rätt och kunna 
besvara företagens frågor inom miljödriven affärsutveckling, frågor kopplade till 
tillstånd och regelverk inom miljöområdet och frågor om cirkulär ekonomi. 

 Framtidens solel i Östra Mellansverige – ett projekt som handlar om att bygga upp 
kunskap och hjälpa små och medelstora företag med fakta och olika verktyg om 
investeringar i solel och solvärme.  

 CASES – en projektansökan har skickats in som handlar om hur små och 
medelstora företag kan arbeta med klimatanpassning.  

 WATOUR – en projektansökan har skickats in om ett projekt som handlar om 
bland annat att förbättra förutsättningarna för hållbar turismutveckling kring stora 
och populära vattendrag i Östergötland (Göta kanal och Kinda kanal). 

 INSURE – Inom detta projekt tas det fram underlag som förenklar företags arbete 
med förorenade områden.  

 Vi driver det nationella länsstyrelsegemensamma vattenarkivsprojektet där vi 
tillgängliggör inskannat material såsom kartor, akter och handlingar. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

3.53 Länsstyrelserna ska under 2018 stödja regeringens överenskommelse med Sveriges 
Kommuner och Landsting (N2017/04297/FF), som syftar till ett enklare företagande med digital 
förvaltning. 

Återrapportering och bedömning av resultat 

Syftet med överenskommelsen är att göra det enklare att starta och driva företag genom att 
erbjuda digital information, guidning och tjänster som utgår från företagens förutsättningar 
och behov. Arbetet inleddes med restaurangbranschen (dnr N2016/01182/FF) och har 
utvecklats till att även inkludera företag i besöksnäringen. Vi har under året efterfrågat mer 
information från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), men ej fått något svar eller 
någon uppgift om kontaktperson för uppdraget hos dem. Vi finns tillgängliga vid behov från 
SKL. Länsstyrelsen efterlyser även tydligare instruktioner i kommande regleringsbrev för 
att kunna bistå SKL i arbetet. 

Länsstyrelsen Östergötland har inom ramen för tillsynsansvaret över kommunerna inom 
alkohol- och livsmedelsområdet fokuserat särskilt på att göra det enklare att starta och 
driva företag inom restaurang- och besöksnäringen. Detta går delvis också in under vårt 
samordningsuppdrag enligt livsmedelsförordningen. Länsstyrelsen samverkar även med 
företag som bedriver turism i värdefull natur och skyddade områden och för då dialog även 
med andra intressenter. Exempelvis medverkar vi i ett nätverk för landsbygdsföretag i 
Tåkernbygden. Möte har genomförts med VISIT Östergötland, om de frågor kopplat till 
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Länsstyrelsens verksamhet som de möter från besöksnäringen. Olika informations- och 
stödmaterial, så som "Att söka tillstånd", erbjuds digitalt via externa webben. I projektet 
Framtidens solel i Östra Mellansverige har vi gjort en utredning om solel i turistföretag som 
heter ”Hur du tjänar pengar på hållbarhet i en turistverksamhet”, vi har gjort ett enkelt 
infoblad om solel i turistföretag, beskrivit två referensobjekt inom turism, Grinda säteri och 
Urnatur samt gjort en kort film om Kronhjortsgården. Allt för att underlätta utifrån 
företags förutsättningar och behov. På länsnivå i Östergötland är digitalisering ett av tre 
valda fokusområden för myndigheten. Där ingår även utveckling av ärendehanteringen och 
handläggningen oavsett ärendetyp. Vi arbetar med digitalisering såväl på regional nivå som 
aktivt bidra i utvecklingen tillsammans med övriga länsstyrelser. Länsstyrelserna har 2018 
bland annat anslutit sig till mina meddelanden och tagit fram en helt ny extern webb för att 
bättre möta behov ifrån medborgare och företag. Åtta nya standardiserade e-tjänster tagits 
fram under året, samt arbete skett inom flera verksamhetsområden för ensade 
handläggarprocesser och samlade digitala tjänster oavsett bransch eller län. Länsstyrelsen 
Östergötland anser att vi därmed har uppnått gott resultat inom uppdraget. 

Resultatbedömning: 

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

3.54 Länsstyrelserna ska redovisa insatser kring hur man enligt 5 § 7 i förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion i sin verksamhet förenklar för företag. Redovisningen 
ska innehålla: 

en redogörelse för företagens nöjdhet gällande tillgänglighet, svarstid, bemötande och 
handläggningstid utifrån den länsstyrelsegemensamma brukarundersökningen samt arbetet 
med särskilda insatser för att förbättra dessa områden, 

en uppföljning av de av länsstyrelserna utvalda fyra ärendetyperna förprövning av djurstallar, 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, miljöprövningsdelegationernas prövning av miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap. samma balk och anmälan om ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet samt mål och måluppfyllelse för handläggningstid för de utvalda ärendetyperna, 
och 

motiveringar till avvikelser, samt hur den förväntade handläggningstiden kommuniceras till 
företag när ett nytt ärende inleds inom de utvalda ärendetyperna. 

För ärenden om prövning av miljöfarlig verksamhet ska redovisningen avse den totala 
handläggningstiden (median) och hur länsstyrelsen i procent uppfyllt regeringens mål 
(regeringsbeslut den 1 december 2011 [S2011/10148/SFÖ m.fl.] med uppdrag till vissa 
länsstyrelser) om att ansökan ska beslutas inom 180 dagar från det att ärendet är komplett. 

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen av samtliga länsstyrelser i de delar där det är 
tillämpbart. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna redovisningen.  
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Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Brukarundersökning – särskilda insatser för att uppnå företagens nöjdhet  

VÄS Särskilda insatser för att förenkla 
för företag med anledning av 
resultatet i brukarundersökningen 

Beskriv resultatet av insatserna 

1008 

 

Arbetet med att förbättra tillgängligheten på 
externa webben har fortsatt i och med 
arbetet med nya länsstyrelsen.se. 

Lättare för brukare att hitta den information 
de söker. 

Samtliga Arbetet med digital hantering och digitala 
utskick fortsätter. Vi uppmanar aktivt 
brukare att kommunicera med oss digitalt. 

Göra det lättare för brukare att kommunicera 
med oss. Bli effektivare.  

Samtliga 

 

Se över tillgängligheten på telefon med 
gemensamma växelns förslag på åtgärder 
som grund. 

Bättre hänvisningar, sökord osv för att 
brukarna lättare ska nå rätt person. Vi deltog 
i länsstyrelsernas gemensamma 
sökordskampanj.  

252 E-tjänst eller vid digitala ansökningar, inom 
exempelvis 12:6 samråden (väs 525), 
genererar ett automatiskt svarsmail till 
sökande med ett kundnummer.  

Minskar antalet telefonsamtal om handlingar 
har inkommit, då brukaren får informationen 
omgående. 

 

Avgiftsbelagda 
ärenden 

Vid ansökan/anmälan i avgiftsbelagda 
ärenden skickas ett meddelande till 
sökande om att betalning ska inkomma. I 
samband med det bekräftas 
ansökan/anmälan och diarienummer i 
ärendet anges.   

Underlättar för brukaren att bli kopplad till 
rätt enhet med hjälp av diarienumret. 
Underlättar betalningsförfarandet. 

 

Länsstyrelsen har under 2018 inte genomfört brukarundersökningen, men arbetet har ändå 
fortsatt med tidigare brukarundersökningar som grund.  

Handläggningstider - uppföljning av fyra ärendetyper  

Mål och måluppfyllelse för handläggningstider sker inom utvalda ärendetyperna enligt 
nedan. 

282 Ansökan om förprövning djurstall (Måluppfyllelse 100 %) 

Målet är satt utifrån komplett ansökan vilket påverkar måluppfyllelsen. Vi har texter på 
hemsidan som informerar om förväntad handläggningstid, samt vår skyldighet att 
handlägga och fatta beslut inom åtta veckor. Dessutom att handläggningstiden beräknas 
från den dag då ansökan är komplett. Vid ansökan om förprövning skickas alltid en 
bekräftelse till sökanden om att ansökan är mottagen och med information om 
handläggningstid. Vi har en e-tjänst för anmälan av besiktning för att utöka tillgängligheten 
utanför kontorstid. Knappt en årsarbetskraft med djurskyddskompetens lades under 2018 
på förprövning och besiktning av djurstallar. Målet att 100 % av förprövningsärendena ska 
handläggas inom åtta veckor efter att ansökan är komplett, har uppnåtts. Vidare har 58 av 
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de stallar som byggts i länet efter förprövning besiktats under året. Besiktning av dessa ute 
på plats har skett inom lagstadgade fyra veckor efter anmälan.   

525 Samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken (Måluppfyllelse 66 %) 

En mindre andel ärenden får längre handläggningstider vilket delvis beror på 
prioriteringar, där vi till exempel prioriterar granskningen av strandskyddsdispenser 
framför beslut om överprövade dispenser. Ärendetiden räknas från att ärendet inkommit 
även om inte handlingarna är kompletta vilket också i många fall förlänger 
handläggningstiden. Vi informerar bland annat via skriften Att söka tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöbalken. Informationsskriften finns tillgänglig via vår hemsida. 

551 Prövning miljöfarlig verksamhet, 9 kap. Miljöbalken – Ansökan om tillstånd (konc) 
(Måluppfyllelse 60 %) 

De ärenden där vi inte når målet handlar huvudsakligen om vindkraft, vilket ofta är 
ärenden som berör och engagerar många närboende. Vi prioriterar ärenden där sökandens 
möjlighet att ändra och bedriva verksamhet påverkas av våra handläggningstider. Vi 
skickar ett svarsbrev där vi anger vilken målsättning vi har avseende handläggningstid och 
hänvisar även till skriften Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 
Informationsskriften finns tillgänglig via vår hemsida. Avseende 551 konstaterar vi att med 
rådande resurser och med genomförda effektiviseringar motsvarar resultatet det 
förväntade.  

555 Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Måluppfyllelse 59 %) 

Handläggningstiden beror till viss del på det underlag som vi får från den som anmäler 
ändringen. Om det är bristfälligt underlag blir handläggningstiden längre och vi styr inte 
själva över hela tiden. I flera av de hanterade ärendena under året har underlaget behövt 
kompletterats. Vi skickar ett svarsbrev där vi anger ärendets diarienummer samt vilken 
målsättningstid vi har avseende handläggningstid. Totalt bedömer vi uppdraget i hög grad 
uppfyllt då måluppfyllelsen gemensamt för dessa fyra områden har mer än 70 % i 
måluppfyllelse. Delvis uppfyllt inom miljöområdet, men helt uppfyllt inom djurstallar. 

Måluppfyllelse: 

☐Ej uppfyllt ☐Delvis uppfyllt ☒I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt 
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Tabeller enligt regleringsbrevsbilaga 

Nedanstående tabeller redovisas i enlighet med regleringsbrevsbilaga 1: Mallar för 
redovisning av statistik (ändringsbeslut 2018-05-17). 

Tabell 1.1: Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  

Länsfakta  2018 2017 2016 

Antal personer som varit föremål för tillsyn över djurhälsopersonal 35 29 34 

Årsarbetskrafter inom området djurskydd 7,6 7,4 7,0 

Årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll 0,8 0,9 0,6 

varav Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av livsmedel i primärproduktionen 0,63 0,68 0,40 

Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av foder i primärproduktionen 0,07 0,04 0,1 

Antalet genomförda kontroller av insamling och transport av animaliska biprodukter. 1 0 0 

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

Kommentar till Tabell 1.1 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  

Värdet 2016 avseende varav årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av livsmedel i 
primärproduktionen har justerats mot Agresso. Orsak är att personal har lagt tid även på 
verksamhet 2810 Övergripande livsmedelskontroll, vilket avsåg 0,2 årsarbetskrafter för 
kontroller inom primärproduktionen. Av de 35 kontrollerna av djurhälsopersonal har 29 
varit dokumentkontroller av veterinärer som föreskriver läkemedel för villkorad 
läkemedelsanvändning, det vill säga den högsta riskklassen enligt Jordbruksverkets 
vägledning. Sex kontroller har varit efter anmälan och mycket omfattande.  

Tabell 1.2: Fiske 

Länsfakta 2018 2017 2016 

Antal fiskevårdsområden 88 88 88 

Antal fiskelicenser 22 25 25 

Antal personliga fiskelicenser 7 7 7 

Antal inkomna ansökningar om stöd ur strukturfondsprogram 0 0 21 

Källa: Utdrag från Havs- och vattenmyndighetens licens- och fartygsregister. 

Kommentar till tabellen Tabell 1.2: Fiske 

Antalet fiskelicenser anges till 22 och är fler än antalet fiskare eftersom vissa fiskare har fler 
fartygstillstånd. 
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Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 2007–
2013 

Strukturfondsadministration Anslag 
(5:1) 

Övrig 
finansiering 

Årsarbets-
krafter 

Totala kostnader och årsarbetskrafter för strukturadministration 0 0 0 

varav förvaltande myndighet 0 0 0 

varav attesterande myndighet 0 0 0 

varav kontroller i territoriella program 0 0 0 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Tabell 3.2: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 2014–
2020 

Strukturfondsadministration Anslag 
(5:1) 

Övrig 
finansiering 

Årsarbets-
krafter 

Totala kostnader och årsarbetskrafter för strukturadministration 0 0 0 

varav förvaltande myndighet 0 0 0 

varav attesterande myndighet 0 0 0 

varav kontroller i territoriella program 0 0 0 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell 3.1 och 3.2: Kostnader för strukturfondsadministrationen,  

Ej aktuella för Länsstyrelsen Östergötland då vi ej har strukturfondsadministration. 

Tabell 4.1: Kulturmiljö 

Länsfakta kulturmiljö 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina) 61 000 61 000 60 000 

Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen 136 136 136 

Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen 190 190 190 

Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal 91 91 91 

Riksintresseområden för kulturmiljövården, yta (ha) 97 715 97 715 97 715 

Kulturreservat, antal 2 2 2 

Kulturreservat, yta (ha) 143 143 143 

Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%) 7,7 7,7 7,7 

Källa: Fornlämningar – Fornnminnesinformationssystemet (FMIS) (www.fmis.raa.se) 
Byggnadsminnen – Länsstyrelsens förteckning över länets byggnadsminnen,  
Kyrkobyggnader – Länsstyrelsens förteckning över länets kyrkobyggnader,  
Riksintresseområden – Länsstyrelsens GIS-skikt, Riksintressen kulturmiljövård 
Kulturreservat – Länsstyrelsens GIS-skikt, Kulturreservat 
Andel kommuner med kulturmiljöprogram - Miljömålsportalen, indikator ”Planering kulturmiljö”] 

Kommentar till Tabell 4.1: Kulturmiljö 

Antalet fornlämningar i länet bygger på en uppskattning utifrån uppgifter i FMIS 
(Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister) som dock inte är heltäckande.  Under 

http://www.fmis.raa.se/
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år 2018 har mer än 117 nyfunna fornlämningar i länet anmälts till FMIS. Detta i samband 
med arkeologiska utredningar men även genom Länsstyrelsens arbete med 
kvalitetsgranskning av Skogsstyrelsens inventeringsregister över kulturlämningar kallat 
Skog & Historia.  

Sedan 2016 redovisas alla skyddade kyrkobyggnader i länet obeaktad ålder, men exklusive 
kyrkoruiner då dessa är skyddade enligt 2 kap. KML. Antalet skyddade kyrkobyggnader är 
för närvarande 190 stycken. 

Enligt Länsstyrelsens GIS-skikt (Geografiskt informationssystem) är antalet Riksintressen 
90 stycken. Ett riksintresse saknar länskod (E16 Skänninge), varför rätt antal är 91 stycken. 

Finspångs kommun är den enda kommunen som hittills har antagit ett uppdaterat 
kulturmiljöprogram. Mjölby, Motala och Söderköpings kommuner har också tagit fram 
kulturmiljöprogram. De är dock ännu inte politiskt antagna. Ödeshögs kommun påbörjade 
sitt kulturmiljöprogramsarbete i december 2018 och arbetar med det till 2020. 

Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 

Utbetalade bidrag för kulturmiljö, summa (tkr) 2018 2017 2016 

Bidrag, vilka länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut 10 0 0 

Bidrag, vilka länsstyrelsen har fattat beslut om, men där 
Riksantikvarieämbetet har gjort utbetalningen 

12 582 9 339 11 055 

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

Kommentar till Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 

Enligt rutin ska bidrag utbetalas av Riksantikvarieämbetet men på grund av störningar i 
betalningssystemet har Länsstyrelsen under året gjort en manuell bidragsutbetalning med 
ett belopp på cirka 10 000 kr. 

Följande större medfinansieringsprojekt kommenteras: 

Byggnadsvårdsbidrag 

Ett antal bidrag har beviljats till byggnadsvårdsobjekt. Företrädesvis byggnadsminnen och 
därmed jämställbar bebyggelse har erhållit bidrag. Till exempel kan nämnas Smedstorps 
dubbelgård, Häfla hammarsmedja, Strykjärnet i Norrköping och Medevi brunn. Vissa 
medel har arbetats upp som samfinansiering med lantbruksenheten. Bersbo gruvlave är ett 
sådant exempel. I samband med utbetalningar har uppdagats ett behov av förbättrade 
rutiner i processen vad gäller bidragsmottagare som regelmässigt söker och får bidrag. Ett 
aktivt arbete för att förbättra rutiner och hantering kommer att initieras med minst en 
berörd part under 2019.  

2018 var sista året med handläggningssystemet Källa. Detta system utvecklades av 
Riksantikvarieämbetet och har haft som förutsättning att Riksantikvarieämbetet förordnar 
själva handläggningen till länsstyrelserna medan tilldelning och utbetalning hanteras av 
den centrala myndigheten. Från och med 2019 kommer RAÄ även fortsatt tilldela länen 
medel men länen ansvarar för handläggning och utbetalning själva. Detta har resulterat i 
att länsstyrelserna har utvecklat ett nytt handläggarsystem (ASK) som kommer att sättas i 
drift 15 januari 2019. Utbildning är påbörjad.  
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Uppgifterna kan inte tas fram för tillfället på grund av nationella systembytet.  

Kulturlandskapsvård och kulturreservat 

Länsstyrelsen förvaltar Östergötlands två kulturreservat, Smedstorps dubbelgård och 
skogsbyn Öna. På Smedstorp sker skötsel av landskapselement, slåtter på tre olika 
slåttermarker, hamling av ungefär 20 träd per år, översyn och reparation av samt 
nybyggnation av trägärdesgårdar, bete med får och nötkreatur, samt byggnadsvård där 
gårdens alla äldre byggnader också är förklarade som byggnadsminnen.  

På Öna har skötselinsatser utförts i skogsmarken, bland annat arbeten med att röja fram de 
fossila åkrarna och traditionellt skogsbruk av skogslyckor samt skötsel av trädgård och 
trägärdesgårdar. Torkan 2018 har medfört extra insatser vad gäller avverkning i reservatet 
med anledning av granbarkborreangrepp. Vidare har den pedagogiska verksamheten 
fortsatt med de skogshistoriska inslagen och byggnadsvård samt återtagandet av 
brukningen av en äldre åker. Såväl inägorna som utmarkerna har betats med nötkreatur. 
Ett flertal guidningar har genomförts. Utmed vandringsleden genom området finns en 
personräknare där dryga 8 000 besökare registreras årligen. 

Till specifika vårdade kulturmiljöer räknas Föllingsö odlingslandskap i Kinda kommun. 
Området sköts och vårdas som ett kulturreservat. Under året har ett utkast till nytt 20-årigt 
skötselavtal med Stiftelsen O. G. Paulis donationsfond utarbetats. Markerna sköts 
huvudsakligen genom lieslåtter och bete. Trägärdesgårdar löper utmed samma sträcka som 
enligt skifteskartan från 1820. Informationsinsatser bedrivs kontinuerligt och det finns 
skyltar samt en fast utställning på platsen. Utmed en vandringsled finns en personräknare 
där cirka 15 000 besökare registreras årligen.  

Fornvård 

Fornvården i Östergötland utgör ett profilområde i Länsstyrelsens samlade 
kulturmiljövårdsarbete. Den omfattar 197 fornlämningsområden som hålls öppna som 
besöksobjekt för turister. 133 områden vårdas aktivt. Under 2018 hade Länsstyrelsen 
fornvårdsavtal på 45 av dessa med privata markägare/arrendatorer, hembygdsföreningar 
eller enskilda entreprenörer och 18 avtal med Linköpings, Motala och Norrköpings 
kommuner som bedriver skötsel på privata markområden. Fem fornvårdsobjekt har 
besöksräknare. De mest välbesökta av dessa är Glansgruvorna i Vånga samt 
Skjorstadsgravfältet i Tåby som visar på cirka 6 000 respektive 5 000 passerande besökare 
per år.  

Inom vårdprogrammets ramar görs kontinuerliga besök, skötselåtgärder och uppföljningar 
i fält. Under året har flera nya informationsskyltar producerats. På Länsstyrelsens hemsida 
finns 19 informationsfilmer varav ett flertal är tillgängliga på engelska och tre på arabiska. 
Utöver produktion av skylt och färdigställande av filmer har guidningar bedrivits på 
uppdrag av Länsstyrelsen.  

Bidrag till arkeologisk verksamhet 

Några smärre bidrag har utgått för täckande av fördyrade konserveringskostnader av 
fornfynd framkomna vid arkeologiska undersökningar samt bidrag för tvingande 
arkeologiska undersökningar hos privatpersoner. 
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Skog och historia 

Länsstyrelsen har medfinansierat kvalitetssäkringsarbetet inför inläggning av uppgifter i 
FMIS. 

Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter Folkhälsa  

Kostnader och årsarbetskrafter för folkhälsa Kostnader (tkr) Årsarbetskrafter 

Totala kostnader (exkl. OH1) 3 863 3,8 
varav Allmänt och övergripande inom folkhälsa (700) 688 1,1 

varav Fördelning av statsbidrag (704) 0 0 

varav Alkohol- och tobaksärenden (705) 1 579 1,1 

varav Alkoholärenden (7051 - 7053) 798 0,1 

varav Tobaksärenden (7054 - 7056) 728 0,9 

Totala kostnader (inkl. OH1) 5 152  
1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11). Tabellen ska innehålla verksamhetskostnader enligt 
resultaträkningen. Uppgifter i tabellen ska endast redovisas för senaste räkenskapsåret (dvs. 2018). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Tabell 6.1: Jämställdhet  

Kostnader/intäkter för område Jämställdhet 2018 2017 2016 

Verksamhetskostnader inkl. OH1 (tkr) 16 764 15 640 17 788 
varav ramanslag 5:1, netto (tkr) 943 1 849 -1 166 

varav övrig finansiering (tkr) 15 811 13 791 18 954 

Andel av länsstyrelsens totala verksamhetskostnader (%) 6,23 6,66 8,11 

Verksamhetsintäkter 3 548 5 853 14 136 

1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11).  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 6.1: Jämställdhet  

I sökning varav ramanslag 5:1, netto 943 tkr ingår kontoklass 3, intäktskonto 3441,11 tkr. 
Intäkten ingår inte i summeringen Verksamhetskostnader inkl. OH. 
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Annat beslut från regeringen 

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

Myndigheterna ska i sina årsredovisningar redogöra för hur arbetet fortlöper. 

Rådet för hållbara städer 

I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet, består av tio 
myndigheter samt en representant för kommunerna. Rådet ska verka för att genomföra 
regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Rådet ska vara ett forum för 
myndighetscheferna vid de myndigheter som är strategiskt viktiga för det långsiktiga 
arbetet med en hållbar stadsutveckling med det nya övergripande målet för hållbara städer 
och tre nya etappmål i miljömålssystemet. Rådet ska verka till maj 2022 och deras arbete 
ska vara att samverka om åtgärder som bidrar till hållbar stadsutveckling. Länsstyrelserna 
representeras i rådet av landshövdingen i Uppsala län. Ett expertnätverk har knutits till 
rådet, där länsstyrelserna representeras av länsarkitekten i Skåne län. Expertnätverkets 
uppdrag är att bistå rådet i deras arbete. Boverket har under året inrättat ett kansli som står 
till rådets förfogande.  

Länsstyrelserna deltog aktivt i rådets arbete under 2018. Under året medverkade 
myndigheten vid fyra rådsmöten. Länsstyrelserna bistod även rådets arbete genom 
expertnätverk där fyra fysiska arbetsmöten och ett flertal Skypemöten hållits. 
Länsstyrelserna bidrar i rådets arbete med sin breda tvärsektoriella kunskap samt med sina 
erfarenheter av arbete med hållbar stadsutveckling lokalt och regionalt. 

Under våren 2018 beslutade rådet om en åtgärdsplan för rådets arbete, som överlämnades 
till regeringen den 1 juni. Av åtgärdslistan framgick att Rådet under 2018 skulle fokusera på 
tre huvudområden: rätt kunskap, utvecklad metodik och process samt stöd till det lokala 
arbetet. De åtgärder som myndigheter i samverkan avsåg att genomföra var att kartlägga 
initiativ inom hållbar stadsutveckling, identifiera hinder och möjligheter inom hållbar 
stadsutveckling samt bidra till innovation, kommunikation samt nyttiggörande av 
forskning.  

Ännu saknas möjlighet att bedöma måluppfyllelse och resultat. 
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Övriga återrapporteringskrav enligt Förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag  

Avgiftsbelagd verksamhet i enlighet med 3 kap. 2 §  

Belopp angivna i tkr 

Verksamhet 2016 2017 2018 2018 
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Offentligrättslig verksamhet 

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

0  369  -369  0  420  467  420  467  0  0  0  

Registreringsavgift  
för jaktområden 

0  87  -87  0  100  338  100  338  0  0  0  

Delgivning 0  14  -14  0  15  23  15  23  0  0  0  

Övrig offentligrättslig 
verksamhet 

0  14  -14  0  30  367  30  367  0  0  0  

Uppdragsverksamhet 

Resurssamordning 0  42  -301  -259  450  1 026  450  508  0  259  0  

Övrig uppdragsverksamhet 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Summa totalt 0  526  -785  -259  1 015  2 221  1 015  1 703  0  259  0  

- fördelat på 

Summa offentligrättsligt 0  484  -484  0  565  1 195  565  1 195  0  0  0  

Summa uppdragsverksamhet 0  42  -301  -259  450  1 026  450  508  0  259  0  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet i enlighet med 3 kap. 2 § 

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 2 till länsstyrelsernas regleringsbrev.  

Då det inte finns ett tydligt samband mellan kostnaderna för prestationerna som utförs och 
avgifterna för dessa redovisas nollresultat förutom för resurssamordning som har en tydlig 
verksamhetskoppling. Under 2018 har diskussioner om detta pågått vilket vi avvaktat 
resultat ifrån.  
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Kompetensförsörjning i enlighet med 3 kap. 3 § 

Enligt kraven i FÅB 3 kap 3 § ska myndigheter redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte 
att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. I 
redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har 
bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. (Förordning 2008:747) 

Länsstyrelserna skall nedan återrapportera en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna 
sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. 

Länsstyrelsen arbetar med ARUBA-modellen för kompetensförsörjning och metoden Rätt 
kompetens för kompetensanalys. Myndigheten har under året genomfört en 
kompetensanalys av alla Länsstyrelsens verksamheter. Den har klargjort vilka kompetenser 
som anses vara av avgörande betydelse för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Individuella 
utvecklingsplaner har utformats för våra medarbetare.  

För att klara kompetensförsörjningen på sikt arbetar Länsstyrelsen med utveckling av 
befintlig kompetens, nyrekryteringar och ibland viss avveckling av kompetens. Många 
utbildningar och utvecklingsinsatser har bedrivits under året där några av de mest 
omfattande har varit introduktionsutbildningar för nyanställda, förvaltningsutbildning, 
KKI-utbildning (mer information om KKI-utbildningen finns i återrapporteringen av 
regleringsbrevsuppdrag 1.9), projektledarutbildning, medieutbildning och länsstyrelsernas 
chefsutbildning. Andra insatser har varit ekonomiutbildning, krisberedskapsutbildning, 
utbildning för chefer som leder chefer, tillitsbaserat ledarskap, intervjuteknik för chefer, 
hjärt- och lungräddning med mera.  

Resultat av de insatser som gjorts räknar vi med kommer på sikt och vi fortsätter arbeta 
kontinuerligt för att ha rätt kompetens för framtida arbete. När det gäller insatser för att vid 
rekrytering nå fler sökande med annan etnisk bakgrund än svensk lyckas vi inte särskilt 
bra. Fortfarande söker få nya svenskar våra lediga anställningar och de som söker har 
sällan den kompetens som efterfrågas. Sammanfattningsvis konstateras att kompetensen 
vid Länsstyrelsen Östergötland är mycket hög och väl anpassad till verksamhetens mål, 
krav och förutsättningar. 

Sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 § 

Kön Ålder 2018 2017 
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 5,4 3,0 - 5,3 0,8 - 

30-49 39,2 1,4 40,8 33,4 0,8 24,4 

 50≥ 34,7 1,4 45,0 31,3 4,1 84,8 

Alla 79,4 1,5 38,6 70,0 2,3 77,3 

Kvinnor  ≤29 23,6 3,6 62,8 15,2 4,9 61,5 

30–49 120,0 6,4 67,1 110,9 4,8 63,9 
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Kön Ålder 2018 2017 
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 (%) 

50≥ 47,8 2,0 - 44,3 2,2 24,3 

Alla 191,4 4,9 61,2 170,4 4,1 58,9 

Samtliga  ≤29 29 3,5 56,6 20,5 3,8 59,2 

30–49 159,3 5,2 65,7 144,4 3,8 62,5 

50≥ 82,5 1,7 17,5 75,6 3,0 64,2 

Summa 270,8 3,9 58,9 240,5 3,6 62,8 
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. 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 § 

Sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har ökat sedan 2017, från 
3,6 % till 3,9 %. Hos männen har sjukfrånvaron minskat från 2,3 % till 1,5 %. Sjukfrånvaron 
har ökat hos yngre män men minskat hos män över 50 år. Hos kvinnorna har sjukfrånvaron 
ökat från 4,1 % till 4,9 %. Hos yngre kvinnor har sjuktalen minskat men ökat hos kvinnor i 
ålder 30–49 år. Åldersmässigt är det kvinnor och män i åldern 30–49 år som står för den 
största delen ökad sjukfrånvaro. 
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Information av väsentlig betydelse för 
regeringens uppföljning och prövning enligt 2 
kap. 4 § FÅB 
Länsstyrelsens hantering av sommarens skogsbränder 

En mycket varm och nederbördsfattig sommar medförde hög brandrisk i skog och mark för 
hela länet. Mer än dubbelt så många räddningsinsatser vid bränder i skog och mark 
genomfördes under perioden juni till augusti jämfört med året innan. I länet fanns en väl 
fungerande operativ samverkan mellan räddningstjänsterna, behovet av ledningsstöd blev 
dock tydligt för vissa kommuner. Ingen av bränderna som uppkom var utom kontroll, ett 
tidigt agerande med flera räddningsstyrkor bidrog troligen till detta. 

Samlade lägesbilder sammanställdes regelbundet av Länsstyrelsen och samverkansmöten 
med en så kallat ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) genomfördes. Som en viktig 
del i det förebyggande arbetet utfärdade Länsstyrelsen eldningsförbud över hela länet, 
något som innebar en stor kommunikationsinsats. 

Eftersom den höga brandrisken fanns över större delen av Sverige och flera större 
skogsbränder uppkom i andra landsdelar blev stöd till andra län och Länsstyrelser en viktig 
uppgift för Länsstyrelsen Östergötland. Stöd med kompetent stabspersonal skickades till 
både Dalarnas och Gävleborgs län. 

Länsstyrelsen Östergötland har sammanställt länsstyrelsernas gemensamma utvärdering av 
sommarens händelser. 

Länsstyrelsens åtgärder inom länet bedöms ha bidragit till en minskad sannolikhet för 
uppkomst av bränder genom eldningsförbud samt inriktning och samordning, så att länets 
resurser kunde användas på ett effektivt sätt. Nationellt har Länsstyrelsen Östergötland 
bidragit till att Sverige under sommaren kunde hantera flera mycket stora skogsbränder. 

Oljeutsläpp i skärgården utanför Valdemarsvik 

Mitt i semestertid drabbades den sydligaste delen av länets skärgård av ett oljepåslag till 
följd av den fartygsolycka som skedde utanför Västervik den 23 juli. När olyckan inträffade 
var väderläget gynnsamt och man bedömde att riskerna var små att Östergötlands känsliga 
skärgård, där hela den södra delen utgörs av naturområden skyddade som naturreservat 
och är mycket populära för det rörliga friluftslivet, skulle drabbas. En knapp vecka senare 
var läget ett annat och fartyget gled av sitt grund med följden att ett utsläpp av olja kom fritt 
i vattnet och drev mot land. Oljan nådde kusten vid länsgränsen och värst drabbat i 
Östergötland blev de yttre delarna av Torrö Naturreservat.  

Det blev en intensiv vecka då en rad parallella verksamheter måste hanteras av det flertal 
myndigheter som har olika ansvarsområden eller kan bidra med resurser och kompetens 
vid en sådan händelse. Behovet av samordning och svårigheter med utbyte av information 
och erfarenheter samt tillgång på utrustning för att hantera och minimera skador blev 
uppenbart. Länsstyrelsen Kalmar län tog tidigt ansvar för att hålla samman den 
övergripande samordningen så att de olika operativa aktörerna kunde fokusera på sina 
uppgifter. Räddningstjänsterna och senare kommunerna som har ansvar för sanering av 
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stränder beslutade att arbeta samordnat även om de drabbade områdena var belägna i två 
kommuner. 

Länsstyrelsen Östergötland följde utvecklingen och höll löpande kontakt med övriga 
aktörer för att om möjligt kunna bistå med kompetens om områdets värden, 
lokalkännedom samt eventuella behov av annat stöd i det praktiska saneringsarbetet. Då 
det drabbade området och angränsande delar är naturreservat var vi även på plats vid ett 
par tillfällen för att få en god uppfattning av skadorna och det pågående arbetet. 
Händelseutvecklingen den aktuella veckan har tidigare rapporterats till regeringen i dagliga 
lägesrapporter i mail den 30 juli – 3 augusti 2018.  

Saneringen som genomförts verkar ha fungerat väl utifrån förutsättningarna. Vilka negativa 
effekter på områdets värden som ändå skett på kort och längre sikt går inte att säga i 
dagsläget men man kan konstatera att det ändå var tur att det var ett så pass litet 
oljeutsläpp som det var. Lyckligtvis är detta en situation som vi sällan drabbats av här i 
Östergötland. Ett större haveri och ett sämre väderläge hade utan tvivel inneburit en 
mycket stor katastrof som skadat området för lång tid.  

Beskrivning av Länsstyrelsens arbete kring torkan 

Insamling av lägesbilder för länet genomfördes genom att frågor skickades ut till 
kommunerna och svaren sedan sammanställdes. Lägesbilderna beskrev läget vad gäller yt- 
och grundvatten, samhällspåverkan på grund av vattenbristen, roller och ansvar med mera. 
Länsstyrelsen deltog vid samverkanskonferenser där nationell lägesbild togs fram samt 
diskussioner om åtgärder för att minska konsekvenserna av torkan. Åtgärder som andra 
myndigheter gjort för att minska konsekvenserna av torkan har Länsstyrelsen tagit till sig 
och informerat berörda aktörer om. 

Länsstyrelsen deltog även i annan extern samverkan utifrån vårt geografiska 
områdesansvar. Dessa genomfördes med flertalet aktörer som hade en viktig roll i 
hanteringen av händelsen.  

Länsstyrelsen har under hösten 2018 startat upp en intern fokusgrupp för 
dricksvattenfrågor i syfte att ta ett helhetsgrepp om denna fråga ur flera perspektiv. 

Konsekvenser av torkan 

Länsstyrelsen ser effekter inom flera områden på grund av torkan 2018 men också från 
tidigare års torka. Det gäller inom livsmedelsproduktion med ökade kostnader för foder 
samt minskade intäkter av produkter, risk för minskat antal moderdjur i besättningar med 
mera. Mer bevattning och konkurrens om vattentillgångar kan också påverka naturtillstånd 
i vattendrag. Vattenbrist kan även ge konsekvenser för industriers förmåga att upprätthålla 
en viss produktion. Att ta ett helhetsgrepp om hur vatten ska användas och vem ser 
Länsstyrelsen som en central fråga för framtiden.  
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Sammanställning över väsentliga uppgifter 
Sammanställningen är gjord enligt 2 kap. 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag.  

Belopp angivna i tkr 

Sammanställning väsentliga uppgifter 2018 2017 2016 2015 2014 
Låneram i Riksgälden 

 Beviljad 8 500 6 000 13 000 12 700 15 500 

 Utnyttjad  5 287 3 827 3 548 5 655 7 792 

Räntekontokredit i Riksgälden  

 Beviljad 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

 Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Räntekonto  

 Ränteintäkter 23 16 243) 18 601 

 Räntekostnader -354 -308 -348 -169 0 

Avgiftsintäkter som disponeras 

 Budget 0 0 0 0 0 

 Utfall 17 918 12 882 14 485 10 876 10 050 

Avgiftsintäkter som inte disponeras 

Budget 10 545 9 970 8 650 8 650 8 850 

Utfall 13 519 13 190 10 791 9 945 8 358 

Anslagskredit 

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 
 01 05 001 Länsstyrelserna m.m. 

Beviljad 4 028 4 028 4 697 4 584 4 610 

Utnyttjad 0 0 0 0 1 989 

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 
 13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 

Beviljad - - - - - 

Utnyttjad - - - - - 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder 

Beviljad 114 114 115 103 615 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande 

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 
01 05 001 Länsstyrelserna m.m. 

Summa anslagssparande 8 640 4 136 3 188 140 0 

 

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 
13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 

Summa anslagssparande 2 806 40 - - - 

 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
19 01 001 Regionala tillväxtåtgärder 
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Sammanställning väsentliga uppgifter 2018 2017 2016 2015 2014 
Summa anslagssparande 97 36 372 56 693 

 

Summa anslagssparande 11 543 4 212 3 560 196 693 
- Därav intecknade åtaganden med stöd av anslagssparande 0 0 0 0 0 

Bemyndiganden 

Tilldelat 3 000 1 500 2 500 2 000 8 000 

Åtaganden 651 1 322 1 392 544 1 249 

Personal 

Antal årsarbetskrafter2) 243 218 205 198 209 

Medeltal anställda1) 271 240 223 239 233 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 097 1 065 1 054 1 122 1 062 

Kapitalförändring 

Årets kapitalförändring 6 199 -11 432 6 425 396 -3 978 

Balanserad kapitalförändring 27 495 38 872 30 792 30 048 31 585 
1) Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 
100%. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 
2) Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid divideras 
med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar. 
3) Ränteintäkter år 2016 är upprättade mot årsredovisningen 2016 där värdet saknades i tidigare år (0). Korrekt värde 
redovisas (24tkr). 
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Finansiell redovisning 
Resultaträkning 
 

 
2018 2017 Not 

Verksamhetens intäkter       
 Intäkter av anslag 137 999 126 319 1 
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 17 918 12 882 2 
 Intäkter av bidrag 113 260 95 390 3 
 Finansiella intäkter 23 17 4 

  Summa 269 200 234 607   
 

 
   

Verksamhetens kostnader       
 Kostnader för personal -167 973 -146 514 5 
 Kostnader för lokaler -15 700 -15 499 6 
 Övriga driftskostnader -82 662 -70 657 7 
 Finansiella kostnader -378 -375 8 
 Avskrivningar och nedskrivningar -2 228 -1 822 9 

  Summa -268 940 -234 866   
 

 
   

Verksamhetsutfall 259 -259   
 

 
   

Uppbördsverksamhet       
 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 13 453 13 154 10 
 Skatteintäkter m.m. 66 36 10 
 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -13 519 -13 190 11 

  Saldo 0 0   
 

 
   

Transfereringar       
 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 3 992 3 632 12 
 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 162 649 110 275 13 
 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 11 596 11 005 14 
 Finansiella intäkter 31 46 15 
 Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 372 406 16 
 Lämnade bidrag -172 700 -136 537 17 

  Saldo 5 940 -11 173   
 

 
   

Årets kapitalförändring 6 199 -11 432 18 
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Balansräkning 
TILLGÅNGAR (TKR) 2018-12-31 2017-12-31 Not 
Immateriella anläggningstillgångar       
Summa 0 0 19 
 

 
   

Materiella anläggningstillgångar       
 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 183 1 017   
 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 4 558 3 795   

Summa 5 742 4 812 20 
 

 
   

Utlåning       
 Utlåning 1 631 2 585   
Summa 1 631 2 585 21 
 

 
   

Varulager m.m.       
Summa 0 0   
 

 
   

Kortfristiga fordringar       
 Kundfordringar 1 959 1 793 22 
 Fordringar hos andra myndigheter 15 526 12 367 23 
 Övriga kortfristiga fordringar 38 908 32 604 24 
Summa 56 393 46 764   
 

 
   

Periodavgränsningsposter       
 Förutbetalda kostnader 3 555 3 442   
 Upplupna bidragsintäkter 20 103 11 034   
 Övriga upplupna intäkter 1 327 -72   
Summa 24 984 14 405 25 
 

 
   

Avräkning med statsverket       
 Avräkning med statsverket 23 914 52 953   
Summa 23 914 52 953 26 
 

 
   

Kassa och bank       
 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 96 991 59 148 27 
 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 4 700 4 805 28 
 Kassa och bank 2 078 4 856 29 
Summa 103 769 68 809   
 

 
    

Summa tillgångar 216 433 190 328  
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KAPITAL OCH SKULDER (TKR) 2018-12-31 2017-12-31 Not 
Myndighetskapital       
 Statskapital 4 255 5 226   
 Balanserad kapitalförändring 27 495 38 872   
 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 6 199 -11 432   
Summa 37 949 32 666 30 
 

 
   

Fonder       
 Fonder 4 795 5 167   
Summa 4 795 5 167 16 
 

 
   

Avsättningar       
 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 153 333 31 
 Övriga avsättningar 215 139 32 
Summa 368 472   
 

 
   

Skulder m.m.       
 Lån i Riksgäldskontoret 5 287 3 827 33 
 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 12 021 8 412 34 
 Leverantörsskulder 16 023 11 280 35 
 Övriga kortfristiga skulder 5 535 8 063 36 
 Depositioner 4 700 4 823 37 
Summa 43 567 36 404   
 

 
   

Periodavgränsningsposter       
 Upplupna kostnader 15 481 15 650   
 Oförbrukade bidrag 114 273 99 970   
Summa 129 754 115 620 38 
 

 
    

Summa kapital och skulder 216 433 190 328  
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Anslagsredovisning 

Finansiella villkor 

Belopp i tkr    

Anslag/Benämning Villkor 
Tilldelat 
Belopp Utfall 

01 05 001 004 
Länsstyrelserna m.m. 
Östergötlands län 

Anslagskredit 4 028 0 
Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 4 027 4 027 
Kredit på räntekonto 18 000 0 
Låneram för anläggningstillgångar 8 500 5 287 

     
Finansiering av förvaltningskostnader hos Region Östergötland 2 512 2 512 

13 03 001 001 
Särskilda 
jämställdhetsåtgärder 
del till Länsstyrelsen 
i Östergötlands län 

Anslagskredit 0 0 
Anslagsbehållning som disponeras Inget - 
Medlen får användas för att motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck samt barnäktenskap, tvångsäktenskap och 
könsstympning av flickor och kvinnor i enlighet med 
regeringsbeslut II:15 den 18 december 2017 
(S2017/07421/JÄM).     

19 01 001 004 
Regionala 
tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen i 
Östergötlands län 

Anslagskredit 114 0 
Anslagsbehållning som disponeras Inget - 
Uppföljning och utvärdering 100 147 
Beställningsbemyndigande 3 000 651 

 
Kommentar till finansiella villkor 
01 05 001 004: Ingående anslagsbehållning, tillkommande overhead och övriga bidrag 
utöver förvaltningsanslag, samt i kombination med personalvakanser skapar årets 
anslagsbehållning. 

13 03 001 001: Årets anslagsbehållning skapas av personalvakanser, i kombination med 
minskade avsatta medel till externa projekt och ej förbrukade medel inom externa beslut. 

19 01 001 004: Regionala tillväxtåtgärder uppföljning och utvärdering avser kostnader för 
uppföljningssystem samt arbetstid för uppföljning av tagna beslut. Ett visst överbeslutande 
för uppföljning och utvärdering har skett. Se även avsnitt Redovisning av 
beställningsbemyndigande. 
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Redovisning mot anslag        
Belopp i tkr        
Anslag 
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Utgiftsområde 01 
 Rikets styrelse 
01 05 001 Länsstyrelserna m.m. 4 136 134 258 0 -415 137 979 -129 340 8 639 

          
Utgiftsområde 13  
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 

  
13 03 001 001 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder E-län 

40 14 000 0 -40 14 000 -11 194 2 806 

          
Utgiftsområde 19  
Regional tillväxt  
19 01 001 004 Regionala 
tillväxtåtgärder 

36 1 148 0 -36 1 148 -1 051 97 

          
Summa 4 212 149 406 0 -491 153 127 -141 584 11 543 

 

Redovisning mot inkomsttitel         

Inkomsttitel         
Beräknat  
belopp Inkomster 

NOT 

          

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter  800  582  

2537 Miljöskyddsavgift Täktavgift  8 000  10 227  

2552 Övriga offentliga avgifter  1 500  1 425  

varav      

2552 01 Stiftelser, tillsynsavgift    385  

2552 02 Stiftelser, registerhållningsavgift    481  

2552 03 Avgifter enligt avfallsförordningen    135  

2552 04 Övriga avgifter vid länsstyrelserna    425  

2714 01 Sanktionsavgifter  200  682  

2714 05 Brott mot utlänningslagen  0  89  

2811 9 Övriga inkomster  0  447  

9455 Lotteriavgifter  45  66  

Summa   
 

  
 

10 545  13 519 10 
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Redovisning av beställningsbemyndiganden 
Anslag Tilldelat 

bemyndig-
ande 

Ingående 
åtag-

anden 

Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas 
fördelning per år 

    2018 2018 2019 2020 2021 2022 
19 01 001 
Regionala tillväxtåtgärder 3 000 1 322 651 606 45 0 0 

 

Sammanställning av utlåningsverksamhet mot anslag 
Redovisning mot anslag Utfall NOT 
19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder    

Såddlån 947 21 

 

Kommentar  
Beloppet avser inbetalningar amortering (916 tkr) och ränta (31tkr) mot anslag under 2018. 

 

Anslagsfinansierad utlåning Låne-  
fodringar  
IB 

Nyutlåning Amortering 
av lån 

Avskrivning 
av lån 

Låne- 
fodringar  
UB 

NOT 

Lånefodringar med villkorad 
återbetalningsskyldighet           

 

19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder            
Såddlån 5 171 0 916 993 3 262 21 

 

 

Reserveringar för låneförluster  IB Årets 
förändring 

UB Lånefodringar 
efter 
reserveringar 
UB 

NOT 

19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder          

Såddlån Värderegleringar (50%) 2 585 954 1 631 1 631 21 
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Tilläggsupplysningar och noter 
Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänt 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag (FÅB) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 
förordningen. 

Länsstyrelsens redovisning följer god redovisningssed enligt 6 § förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring. Regeringen har beslutat att återrapportering genom 
årsredovisningen ska ske enligt anvisningar som framgår under rubriken Verksamhet i 
avsnitt 1 "Mål och Återrapporteringskrav", avsnitt 2 "Organisationsstyrning" och avsnitt 6 
"Avgifter och bidrag" samt bilaga 1 "Mall för redovisning av statistik" i regleringsbrevet. 
Anvisningarna utgör ett undantag från bestämmelserna i 3 kap. 2 § FÅB och i vissa fall 
undantag från 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  

Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, är den 5 januari 
2019.   

De flesta belopp i resultatredovisning och de finansiella delarna är framtagna med hjälp av 
exelerator. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket ger avrundningsdifferenser. 

Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor till och med brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter brytdagen 
redovisas som periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för periodavgränsningsposter har 
fastställts till ett halvt basbelopp (22 750 kr).  

Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader såsom hyror med mera för att 
kostnaden ska belasta rätt period. Beloppsgräns är fastställd till halvt basbelopp. Skulder 
till personalen i form av kompledighet och semesterlöner redovisas månadsvis och regleras 
halvårsvis med värdeförändring till följd av ändrade löner med mera. 

Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag. 
Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas 
som upplupna bidragsintäkter. 
 
Anläggningstillgångar  

Tillgångar med en bedömd nyttjandeperiod om minst 3 år och ett anskaffningsvärde på 
minst ett halvt basbelopp redovisas som anläggningstillgångar. Immateriella 
anläggningstillgångar vid anskaffningsvärde på minst 100 tkr och för förbättringsutgifter på 
annans fastighet gäller ett halvt basbelopp.  

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. 
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På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning månadsvis. Följande avskrivningstider 
tillämpas. 

    Avskrivningstid 

Immateriella anläggningstillgångar   3 år 

  
Materiella anläggningstillgångar:      
- Förbättringsutgift på annans fastighet   högst 5 år 

 
- Maskiner, inventarier m.m.     
IT-utrustning    3 år 
Leasingavtal     3 år 
Bilar och transportmedel    4 år 
Maskiner     4 år 
Konst     ingen avskrivning 

 
Övriga inventarier    5 år 
- Pågående nyanläggning    ingen avskrivning 

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.  

Redovisning av lönegaranti sker i enlighet med Ekonomistyrningsverkets skrivelse den 6 
december 2002. Lönegarantifordran värderegleras kollektivt med 88 %, vilket motsvarar 
det erfarenhetsmässiga sambandet mellan utbetalningar och utdelningar. Princip för 
värdereglering är framtagen gemensamt mellan de länsstyrelser som hanterar lönegaranti. 

Resultatredovisningen - principer  

De flesta belopp i resultatredovisningen är framtagna med hjälp av ett 
länsstyrelsegemensamt rapportpaket. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket ger 
avrundningsdifferenser. Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där inte annat anges. 

Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. 
Sammanlagd arbetad tid divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 
710 timmar. I årsredovisningar från år 2014 och tidigare är årsarbetskraften baserad på 1 
760 timmar.  

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

Med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) och skyddandet av 
personuppgifter, begränsades undersökningen till ett fåtal verksamheter. På grund härav 
valde Länsstyrelsen Östergötland, liksom flera andra länsstyrelser, att inte delta i 
brukarundersökningen 2018. 

Undantag från ekonomiadministrativa regelverket 

I regleringsbrevet för 2018 har regeringen beslutat om följande undantag från det 
ekonomiadministrativa regelverket: 

”Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 § första - tredje styckena 
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 
1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att 
resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller 
volym och kostnader. 

Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i 
resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 § jämfört med 3 kap. 1 § tredje stycket förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och 
årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar 
från Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär ett undantag från kravet att redovisa 
intäkter.” 

Istället ska redovisning ske enligt regeringens särskilda beslut S2012/4487/SFÖ.  

  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018 
 

141 
 

Ersättningar och uppdrag 

Redovisning av skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till rådsledamöter och 
ledande befattningshavare samt uppgift om uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i 
andra statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 
 

Namn 
Ersättning 
kronor Andra uppdrag 

   
Landshövding     
Graf, Carl Fredrik 478 002 Styrelseledamot AB Alexander Graf (bolaget ej aktivt) 
   
Nilsson, Elisabeth 940 209 Ordförande Göta Kanal AB 
  Styrelseledamot Boliden AB 
  Fullmäktige SKANDIA 
  Styrelseledamot EKN, Exportkreditnämnden  
Länsråd     
Zetterström, Kristina 1 140 838 Ordförande Vätternvårdsförbundet 

  Ledamot SMHI:s insynsråd 
  Ledamot Energieffektiviseringsrådet 
Insynsråd     
Angervåg, Torsten 4500  - 

   

Bengtsson, Finn 4500 
Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd vid 
Socialdepartementet och Donationsrådet vid Socialstyrelsen 

   
Borring, Peter 4500  - 
   

Bredberg, Marie 6000 
Styrelseledamot i AB SKF, Combitech AB, Mjärdevi Science 
Park AB och Vricon System AB 

   
Kristersson, Margareta 6000  - 
   

Löfstrand, Johan 3000 
Ledamot Boverkets insynsråd, styrelseledamot Mjärdevi 
Science Park AB och styrelseledamot Tekniska Verken AB  

   
Smedman, Stefan 3000 -  
   
Ståhl, Monica 3000  Ledamot i Strukturfondpartnerskapet för Östra Mellansverige 
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Noter till resultaträkningen 

Not 1 Intäkter av anslag 2018 2017 
  

 
  

  01 05 001 Förvaltningsanslag 126 319  120 475  
  19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 526  884  
  13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 11 154  4 960  

  Summa intäkter av anslag 137 999  126 319  

  

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 (2018: -509 tkr, 2017: -155 tkr) intjänad till och med 2008 enligt 
övergångsbestämmelsen till 16 § anslagsförordningen. Amortering av såddlån har skett med 916 tkr (936 
tkr föregående år) mot anslag 19 01 001. 

     
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2018 2017 

     
  Offentligrättsliga avgifter 2 139  1 982  
  Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 9 155  6 846  
  Intäkter av andra ersättningar 6 624  4 054  

  Summa 17 918  12 882  
     

  
Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen består 
av   

  Intäkter uthyrning 835  779  
  Intäkter utbildning/konferenser 2 437  423  
  Intäkter konsultuppdrag 3 882  4 810  
  Intäkter övriga 4 § avgifter 2 002  834  

   9 155  6 846  

  

Den i separat tabell redovisad avgiftsbelagd verksamhet är inte jämförbar med denna not. Den separata 
tabellen avser enbart sådan verksamhet som ska ge ett årligt resultat. Övriga intäkter av avgifter har inte 
motsvarande kostnader och uppvisar inte något resultat utan ingår bland annat i anslagsredovisningen, 
älgvårdsfond och externa medel gentemot andra myndigheter.  
 
Gruppen intäkter av andra ersättningar har utökats utifrån att verksamhet angående omhändertagande av 
djur övertogs från Polisen den 1 juni 2018 och är anslagsfinansierad. Verkställighetskostnader minus 
ersättning för försålda djur anses utgöra sanktionsavgift och redovisas här. Intäkter för utbildningar har ökat, 
vilka kan härledas till ängs- och betesinventeringar. I övriga intäkter finns ersättning för kostnader kopplad 
till skogsbränderna under året.  

     
Not 3 Intäkter av bidrag 2018 2017 

     
  Bidrag från statliga myndigheter 96 296  89 130  
  varav   

  Naturvårdsverket 35 562  33 037  
  Länsstyrelsen i Örebro län 24 660  22 665  
  Statens jordbruksverk 10 540  11 169  
  Havs- och vattenmyndigheten 7 655  5 343  
  Riksantikvarieämbetet 5 405  4 739  
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 4 565  3 693  
  Skatteverket 2 569  0  
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  Övriga motparter 5 340  8 485  
     

  Bidrag från övriga 16 964  6 260  
  varav bidrag från EU:s fonder 13 551  6 154  

  Summa 113 260  95 390  

  

Medel från EU:s fonder har ökat med det dubbla i jämförelse med 2017. Övriga medel kommer främst från 
landsting och kommuner. I summan bidrag från statliga myndigheter inkluderar en debetpost på 110 tkr från 
utomstatlig extern leverantör. Projektet är kopplat till finansiär Domstolsverket men intäkter har betalats in 
från en advokatbyrå.  

     
Not 4 Finansiella intäkter 2018 2017 

     
  Räntekonto i Riksgälden 23  16  
  Övriga finansiella intäkter 0  0  

  Summa 23  17  

  
Ränteintäkter på lån beror på att räntan varit negativ under året. Avrundning 2017 ger en totalsumma på 17 
tkr (räntekonto 16,19 tkr samt ränta skattekonto 0,31 tkr). 

     
Not 5 Kostnader för personal 2018 2017 

     

  
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal -113 017  -98 521  

  varav   

  
Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal 

(uppdragstagare) -2 884  -2 016  
  Övriga kostnader för personal -54 956  -47 993  

  Summa -167 973  -146 514  
     

  

Ökade kostnader för personal är orsakad av ökat antal anställda (fler årsarbetskrafter) samt årlig 
löneökning. Bland ej anställd personal finns ersättningar till uppdragstagare för arbete med allmänna valet 
2018. 

Not 6 Kostnader för lokaler 2018 2017 
     
  Kostnader för lokaler -15 700  -15 499  
  varav   

  lokalhyror -14 023  -13 779  
  el och bränsle -433  -400  
  övriga lokalkostnader -1 244  -1 320  

  
Hyreskostnad för landstatshuset har ökat något. Under året har ett nytt städavtal tecknats vilket sänkt 
kostnaden för övriga lokalkostnader.  

     
Not 7 Övriga driftskostnader 2018 2017 

     
  Övriga driftskostnader -82 662  -70 657  
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Ökad omsättning för Länsstyrelsen Östergötland i stort har bidragit till ökade driftskostnader (främst inom 
övriga tjänster och varor, men även för reparation och underhåll). Bland ökningen av övriga tjänster finns 
exempelvis kostnader för verkställighet av omhändertagande enligt djurskyddslagen (2018: 233 tkr, 2017: 0 
tkr) och brandflyg (2018: 1 337 tkr, 2017: 544 tkr) som ökat jämfört med föregående år. 

     
Not 8 Finansiella kostnader 2018 2017 

     
  Räntekostnader i Riksgälden -354  -308  
  Övriga finansiella kostnader -24  -67  

  Summa -378  -375  
     

  Kostnaden på räntekontot beror på att räntan varit negativ under åren. 
     
Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar 2018 2017 

     
  Avskrivningar och nedskrivningar -2 228  -1 822  
  varav   

  avskrivningar förbättringsutgift på annans fastighet -397  -305  

  avskrivningar maskiner, inventarier och övriga materiella AT -1 831  -1 517  

     

10 Intäkter av avgifter m.m. som 
inte disponeras 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 
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Avgifter med bestämt 
ekonomiskt mål 0 0 10 545 13 519 -10 545 -13 519 0 0 0 

 
2511 Expeditions- och 
ansökningsavgifter 0 0 800 582 -800 -582 0 0 0 

 2537 Miljöskyddsavgift 0 0 8 000 10 227 -8 000 -10 227 0 0 0 

 
2552 Övriga offentligrättsliga 
avgifter 0 0 1 500 1 425 -1 500 -1 425 0 0 0 

 varav                 

 
Avgifter enligt 

avfallsförordningen 0 0 0 135 0 -135 0 0 0 

 Stiftelser tillsynsavgift 0 0 0 385 0 -385 0 0 0 

 
Stiftelser 

registerhållningsavgift 0 0 0 481 0 -481 0 0 0 

 Övriga avgifter 0 0 0 425 0 -425       

 2811 9 Övriga inkomster 0 0 0 447 0 -447 0 0 0 

 2714 Sanktionsavgifter 0 0 200 771 -200 -771 0 0 0 

 9455 Lotteriavgifter 0 0 45 66 -45 -66 0 0 0 

 
Summa avgifter redovisade 
mot inkomsttitel 0 0 10 545 13 519 -10 545 -13 519 0 0 0 
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Noten omarbetades under år 2017 och överensstämmer inte med noten i årsredovisningen år 2016. Uppgifterna 
speglar intäkter enligt bilaga i Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna. På de VHT-koder 
som avgiftsinkomster redovisas förekommer inte enbart kostnader som är hänförbara till respektive 
ärendehantering. De kan även innehålla lönekostnader som avser andra arbetsuppgifter. Ett mer långsiktigt 
arbete krävs för att kunna skapa en rättvisande bild. Diskussioner pågår gemensamt med övriga länsstyrelser om 
arbetet att matcha kostnader mot intäkter. Den redovisningsstruktur som länsstyrelserna har idag medger inte 
absolut matchning. Detta faktum samt då det inte finns ett tydligt samband mellan prestationer som utförs och 
avgifterna för dessa redovisas nollresultat. Skillnad mellan utfall och budgeterat består till största del av 
miljöskyddsavgifter. 
 

 

Not 11 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 2018 2017 
     
  Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -13 519  -13 190  
  varav   

  2511 Expeditions- och ansökningsavgifter -582  -761  
  2537 Miljöskyddsavgift -10 227  -10 150  
  2552 Övriga offentligrättsliga avgifter -1 425  -1 593  
  2811 9 Övriga inkomster -447  -115  
  2714 Sanktionsavgifter -771  -535  
  9455 Lotteriavgifter -66  -36  
     

Not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2018 2017 
     
  01 05 001 000 Förvaltningsanslag 2 512  2 467  
  19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 1 440  1 165  
  13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 40  0  

  Summa 3 992  3 632  

  
Medel från Förvaltningsanslaget avser i första hand ersättning till Östergötlands läns landsting (Region 
Östergötland) i enlighet med regleringsbrevet. 

     
Not 13 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2018 2017 

     
  Från myndighet   

  Kammarkollegiet 102 668  65 362  
  Naturvårdsverket 36 781  24 506  
  Havs- och vattenmyndigheten 15 176  6 629  
  Tillväxtverket 3 212  1 056  
  Socialstyrelsen 3 175  3 111  
  Länsstyrelsen i Örebro län 1 622  7 468  
  Övriga myndigheter 15  2 142  

  Summa 162 649  110 275  

  

Kammarkollegiet avser i första hand lönegarantiverksamheten. Medel från Naturvårdsverket har bland 
annat betalats ut till projekt LONA, sanering av mark Kolkajen och Norrköpings gasverk. Medel från Hav 
och vattenmyndigheten har betalats ut till projekt Sommens nedströms lekande öring och projekt LOVA-
stöd, anslag 1:11. Tillväxtverkets medel har gått till partners i projektet Framtidens solel och 
Socialstyrelsens medel har finansierat Personligt ombud.  
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Not 14 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2018 2017 
     
  EU institutioner eller andra organ -1 953  13 408  
  Lönegaranti konkurser 3 123  -10 477  
  Lönegaranti rekonstruktioner 10 518  7 804  
  Övriga -92  270  

  Summa 11 596  11 005  

  

Av medel från EU avser -1 773 tkr projektet Life BTG, trigger har gått mot finansiär EU men utbetalning av 
bidrag har bokförts mot andra finansiärer, därför uppstår ett negativt värde. Lönegaranti avser utdelning 
och återbetalning i konkurser och rekonstruktioner, medlen avser i huvudsak finansiering av 
lönegarantibidrag där verksamheten har varit något mer omfattande 2018. 

     
Not 15 Finansiella intäkter 2018 2017 

     
  Finansiella intäkter i transfereringsverksamhet 31  46  
  Avser ränteintäkter för så kallade Såddlån. 

     
Not 16 Avsättning till/upplösning av fonder mm för transfereringsändamål 2018 2017 

     
 

 
Ingående balans 5 167  5 573  

 
 

Årets förändring -372  -406  
 

 
Utgående balans 4 795  5 167  

 
 

   
 

 
Uppdelat på   

 
 

Älgvårdsfonden   
 

 
Ingående balans 4 233  4 680  

  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -376  -447  
  Utgående balans 3 857  4 233  
     
 

 
Bygdemedel   

 
 

Ingående balans 934  893  
  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 66  65  
  Lämnade bidrag -62  -24  
  Utgående balans 938  934  

     
Not 17 Lämnade bidrag 2018 2017 

     
  Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -55 067  -51 704  
  Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -117 633  -84 833  

  Summa Lämnade bidrag -172 700  -136 537  
     
  inom verksamhetsområden   
  Lönegaranti -110 331  -74 442  
  Efterbehandling av förorenade områden -23 843  -19 695  
  Miljömål -16 513  -7 810  
  Allmänt och övergripande inom naturvård och miljöskydd -7 263  0  
  Regional projektverksamhet -4 873  -1 440  
  Frågor inom mänskliga rättigheter -3 175  -3 024  
  Allmänt och övergripande inom myndighetsövergripande verksamhet -2 512  -2 467  
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  Förvaltning och skötsel av skyddade områden -2 092  -15 802  
  Jämställdhetsfrågor -1 659  -2 896  
  Övriga områden -439  -8 961  

   -172 700  -136 537  
  varav finansiering genom EU-fonder   

  EU Life-program -1 774  -13 408  
     

  
EU finansieringen härrörs till verksamhetsområdet förvaltning och skötsel av skyddade områden 
(verksamhet inom EU-projekten Life BTG, 2017–2018 samt Life Coast Benefit 2017). 

     
Not 18 Årets kapitalförändring 2018 2017 

     
  Verksamhetsutfall   
  Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 259  -259  
  Semesterlöne- och löneskuld 509  155  

  Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 som finansieras av anslag -509  -155  

  Summa verksamhetsutfall 259  -259  
     
  Uppbörd 0  0  
     
  Transfereringar   
  Lönegaranti konkurser -3 422  -14 869  
  Lönegaranti rekonstruktioner 9 400  3 256  
  Övriga periodiserade kostnader SCR -38  441  

  Summa Transfereringar 5 940  -11 173  
       

  Summa årets kapitalförändring 6 199  -11 432  
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Noter till balansräkningen 

Not 19 Immateriella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 
     

  Balanserade utgifter för utveckling   
     
  Bokfört värde 0 0 

  Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar   
  Ingående anskaffningsvärde 214 214 

  Utgående anskaffningsvärde 214 214 
     

  Ingående avskrivningar -214 -214 
  Utgående avskrivningar -214 -214 

  Bokfört värde 0 0 
     
  Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 0 0 

     
Not 20 Materiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 

     
  Förbättringsutgifter på annans fastighet   
  Ingående anskaffningsvärde 7 941 7 456 
  Årets anskaffning 563 484 
  Utgående anskaffningsvärde 8 504 7 941 
     

  Ingående avskrivningar -6 923 -6 618 
  Årets avskrivningar -397 -305 
  Utgående avskrivningar -7 320 -6 923 
       

  Bokfört värde 1 183 1 017 
     
  Maskiner, inventarier, installationer mm.   
  Ingående anskaffningsvärde 24 172 22 173 
  Årets anskaffning 2 594 2 514 
  Årets försäljning, utrangering -1 506 -515 
  Utgående anskaffningsvärde 25 261 24 172 
     
  Ingående avskrivningar -20 377 -19 376 
  Årets avskrivningar -1 831 -1 517 
  Årets försäljning, utrangering 1 506 515 
  Utgående avskrivningar -20 702 -20 377 
       

  Bokfört värde 4 558 3 795 
     
  Pågående nyanläggningar - - 
       

  Bokfört värde 0 0 

  Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 5 742 4 812 
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Årets anskaffning på annans fastighet omfattar ombyggnationer till tyst rum, renovering av konferensrum 
och ombyggnationer av kontorsrum som följd av förtätningar av lokaler. Under 2018 har nyanskaffning 
skett av möbler till landshövdingens sammanträdesrum, inköp av båt med båttrailer samt två bilar. 
Dessutom omfattande arbete med säkerhetsanläggning och nya kabelsystem. Under året har även två 
bilar, diverse möbler samt äldre skrivare, kopiatorer och projektorer utrangerats. 

     
Not 21 Utlåning 2018-12-31 2017-12-31 

  
 

  
  Såddlån   
  Ingående balans lånefodringar 5 171 6 162 
  Amortering -916 -936 
  Avskrivning -993 -55 

  Summa utlåning- utgående balans lånefodringar 3 262 5 171 
  Värdereglering (50%) -reservering låneförlust -1 631 -2 585 

  
Inga nya lån har beslutats sedan överlämning av uppgift till Region Östergötland. Återstående löptider för 
såddlån är minst 5 år. 

 

Not 22 Kundfordringar 2018-12-31 2017-12-31 
  

 
  

  Kundfordringar 1 959 1 793 
     
  Av totala kundfordringarna anses 421 tkr vara osäkra fordringar. 

     
Not 23 Fordringar hos andra myndigheter 2018-12-31 2017-12-31 

     
  Diverse fordringar andra myndigheter 11 700 8 449 
  Mervärdesskatt 3 827 3 918 

  Summa 15 526 12 367 

  
Större delen av fordringar hos andra myndigheter avser rekvisition Kammarkollegiet avseende lönegaranti 
december 2018 (8 257 tkr). 

     
Not 24 Övriga kortfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31 

     
  Lönegarantifordringar 37 901 29 968 
  Uppbördsfordringar 764 2 660 
  Övriga kortfristiga fordringar 242 -24 

  Summa 38 908 32 604 

  

Lönegarantifordringar avser värde exklusive sociala avgifter. Uppbördsfordringar består av fakturerade 
avgifter. Högre belopp 2017 avsåg bland annat miljöavgifter fakturerade i slutet av 2017 (nov). Övriga 
kortfristiga fordringar avser huvudsak en korrigering av dubbelbetald hyra. 
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Not 25 Periodavgränsningsposter 2018-12-31 2017-12-31 

 
  

  
  Förutbetalda kostnader   

  Förutbetalda hyror 3 516 3 442 
  Övriga förutbetalda kostnader 39 0 

  Summa förutbetalda kostnader 3 555 3 442 
     
  Upplupna bidragsintäkter   

  Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 13 496 7 215 
  varav   
  Statens jordbruksverk 12 389 6 165 
  Naturvårdsverket 872 -42 
  Länsstyrelsen i Jönköpings län 150 0 
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län 63 0 
  Statens energimyndighet 0 1 098 
  Övriga myndigheter 21 -6 
     
  Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 6 607 3 820 
  varav finansiering genom EU-fonder 5 451 2 306 
       

  Totala upplupna bidragsintäkter 20 103 11 035 
  

  Övriga upplupna intäkter 1 327 -72 
     
  Summa periodavgränsningsposter 24 984 14 405 

  

Upplupna intäkter från Statens jordbruksverk avser medel för arbetet med landsbygdsprogrammet. Ökning 
intäkter från ickestatliga organisationer avser bland annat från Region Östergötland avseende projektet 
Baltic Blue Growth (709 tkr) där de vidareförmedlar medel, samt medfinansiering bygdepeng (131 tkr). Den 
större delen ickestatliga medel kommer från EU via Interregfonder för projekten Insure, Super, Share, 
Seabased, Lakesperience och Coast4us. Övriga upplupna intäkter är medel från Länsstyrelsen 
Västmanland (länsstyrelsegemensam resurssamverkan) samt avseende omhändertagande av djur. 

     
Not 26 Avräkning med statsverket 2018-12-31 2017-12-31 

 
  

  
  Uppbörd   

  Ingående balans -2 660 -771 
  Redovisat mot inkomsttitel (-) -13 519 -13 190 
  Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 15 409 11 300 

  Skulder avseende uppbörd -771 -2 660 
     
  Anslag i icke räntebärande flöde   
  Ingående balans 259 0 
  Redovisat mot anslag (+) 12 244 6 072 

  
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke 
räntebärande flöde (-) -12 503 -5 813 

  Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 259 
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  Anslag i räntebärande flöde   
  Ingående balans -4 136 -3 188 
  Redovisat mot anslag (+) 129 340 123 097 
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -134 258 -124 045 
  Återbetalning av anslagsmedel (+) 415 0 

  Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -8 640 -4 136 
     

  
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag   

  Ingående balans 329 484 
  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -509 -155 
     

  
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag -180 329 

     
  Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto    
  Ingående balans 59 162 13 199 
  Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 221 758 210 790 
  Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -244 510 -159 341 
  Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -2 906 -5 486 

  Övriga fordringar på statens centralkonto 33 504 59 162 
       
  Summa utgående balans, avräkning med statsverket 23 914 52 953 
     

  

Bokförda värden under redovisning av betalningar uppbörd och anslag har justerats mot betalningar 
hänförliga till anslag och inkomsttitlar för att ge rättvisande värde per år. Detta som en följd av en justering 
från ÅR 2017. 

   
Not 27 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31 

 
  

  
  Räntekonto i Riksgälden 96 991 59 148 
     

  
Inbetalda bidrag 2018 överstiger de utbetalningar vi haft under året, vilket ger en ökning med 37 843 tkr. Av 
dessa består cirka 8 600 tkr av förvaltningsanslag, resterande av bidragsmedel. 

     
Not 28 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31 

 
  

  
  Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 4 700 4 805 
     

  
Medel avser huvudsakligen arrende- och hyrestvister enligt Jordabalken samt nedsättning enligt lagen 
1927:56 om nedsättning av pengar hos myndighet. 

     
Not 29 Kassa och bank 2018-12-31 2017-12-31 

 
  

  
  Bank A: Bygdemedel Fond Sjön Sommen 342 343 
  Bank B: Bygdemedel Fond Motala ström (Vättern) 525 525 
  Valutakonto 1 201 3 973 
  Övriga medel - dagskassa 10 15 

  Summa 2 078 4 856 
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Skillnad mellan åren för valutakonto beror på insatta medel för EU-projekt. Medel på valutakonto är medel 
som normalt ska vidareförmedlas. Övriga medel avser dagskassa vid Naturum Tåkern. Bankmedel avser 
fonderna för bygdemedel. En avvikelse (70 tkr) mellan bank och bokfört värde för dessa fonder finns, där 
medlen på bank ännu inte omförts.  

Not  30  Förändring myndighetskapital             
  Stats-

kapital 
Dona-
tions-
kapital 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
anslags-
finansierad 
verksamhet 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
avgifts-
belagd 
verksamhet 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
bidrags-
finansierad 
verksamhet 

Kapitalförändring 
enligt 
resultaträkning 

Summa 

            
  Utgående balans 2017 5 226 0 -3 081 0 41 953 -11 432 32 666 

  varav        
  Såddfinansiering -1 872 0 0 0 0 0 -1 872 

  

Avgiftsfinansierad 
verksamhet och 
resurssamverkan 0 0 0 0 0 0 0 

  Lönegaranti konkurser 0 0 0 0 41 953 0 41 953 

  
Övriga periodiserade 
kostnader SCR 

0 0 -3 081 0 0 -11 432 -14 514 

           
  Ingående balans 2018 5 226 0 -3 081 0 41 953 -11 432 32 666 

           

  
Föregående års 
kapitalförändring 

-55 0 496 -259 -11 614 11 432 0 

           
  Årets förändring        
  varav        
  Såddfinansiering -916 0 0 0 0 -38 -954 

  
Övriga periodiserade 
kostnader SCR 

0 0 0 0 0 6 237 6 237 

           
  Summa årets förändring -916 0 0 0 0 6 199 5 283 

           
  Utgående balans 2018 4 255 0 -2 585 -259 30 340 6 199 37 949           

   

Föregående års kapitalförändring består av anslagsfinansierad verksamhet såddlån, övrig avgiftsbelagd 
verksamhet inom resurssamverkan samt bidragsfinansierad verksamhet inom lönegarantin. Noten har 
justerats avseende utgående balans 2017 för posterna statskapital och balanserad kapitalförändring 
anslagsfinansierad verksamhet. Värdet för 2017 på totalnivå är oförändrad. Korrigeringen beror på fel i 
föregående årsredovisning. 

31   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2018-12-31 2017-12-31 

  

 

  
  Ingående avsättningar 333 505 
  Årets pensionskostnader -5 98 
  Årets pensionsutbetalningar -175 -270 

  Utgående avsättning 153 333 
     
  Kostnader avser avtal för förtidspensionering. 

     
32   Övriga avsättningar 2018-12-31 2017-12-31 

  
 

  
  Lokalt omställningsarbete   
  Årets förändring 76 107 
  Utgående balans 215 139 
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  Omstruktureringsåtgärder   
  Årets förändring 0 0 

  Summa övriga avsättningar 215 139 

  
 

  
Avser kompetenshöjande åtgärder för personalen. Hela beloppet beräknas förbrukas under nästkommande 
år. 

33   Lån i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31 
  

 
  

  Ingående balans 3 827 3 548 
  Under året upptagna lån 3 701 2 080 
  Årets amorteringar -2 241 -1 801 

  Utgående balans 5 287 3 827 
     

  Beviljad låneram 8 500 6 000 
  

 
  

   Räntekontokredit i Riksgäldskontoret          
  Beviljad kreditram 18 000 18 000 
  Utnyttjad 0 0 
     

34   Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2018-12-31 2017-12-31 
  

 
  

  Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 6 007 4 047 
  Lagstadgade arbetsgivaravgifter 5 172 3 983 
  Mervärdesskatt 842 383 

  Summa 12 021 8 412 
     

  

Lagstadgade arbetsgivaravgifter innefattar både anställd personal och lönegaranti. 

35   Leverantörsskulder 2018-12-31 2017-12-31 
  

 
  

  Leverantörsskulder 16 023 11 280 
     

  

Inköp som skett i slutet av året ökar leverantörsskulderna vid årets slut 2018 jämfört med tidigare år, generellt 
och ej hänförbar till viss verksamhet. 

36   Övriga kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31 
  

 
  

  Personalens källskatt 2 761 2 447 
  Övriga kortfristiga skulder 2 774 5 616 
  Bestående av   
  Preliminärskatt lönegaranti 1 601 988 
  EU-medel för vidarebefordran 1 201 3 973 
  Övrigt -28 656 
     
  Summa 5 535 8 063 
     
  Skillnad mellan åren beror främst på EU-medel som ska vidareförmedlas till andra projektpartners. 

     
     
37   Depositioner 2018-12-31 2017-12-31 
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  Depositioner 4 700 4 823 
     

  
Deponerade medel (arrende- och hyrestvister samt nedsättning) beräknas till 90 % regleras inom 12 mån. 

 
38   Periodavgränsningsposter 2018-12-31 2017-12-31    

  
  Upplupna kostnader   

  Upplupna löner, arvoden inkl social avg 925 838 
  Upplupna semesterlöner inkl social avg 11 889 11 954 
  Övriga upplupna kostnader 2 667 2 857 

  Summa upplupna kostnader 15 481 15 650 

  

 

  Oförbrukade bidrag från annan myndighet 96 917 83 316 
  varav   
  Naturvårdsverket 39 065 32 923 
  Länsstyrelsen i Örebro län 9 005 3 598 
  Havs- och vattenmyndigheten 8 409 8 512 
  Kammarkollegiet 8 377 8 841 
  Riksantikvarieämbetet 5 644 4 517 
  Länsstyrelsen i Uppsala län 4 289 3 594 
  Statens jordbruksverk 3 248 1 674 
  Socialstyrelsen 2 678 2 685 
  Post- och telestyrelsen 1 479 1 199 
  Statens energimyndighet 1 474 2 674 
  Tillväxtverket 1 337 469 
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 324 4 674 
  Länsstyrelsen i Västmanlands län 1 292 6 
  Länsstyrelsen i Stockholms län 1 154 1 096 
  Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 117 587 
  Övriga myndighet 6 915 6 267 

  
Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att 
användas:   

   - Inom tre månader 14 538 16 662 

   - mer än tre månader till ett år 72 687 58 322 

   - mer än ett år till tre år 9 692 8 332 

  
Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer 
eller privatpersoner 17 356 16 654 

  varav finansiering genom EU-fonder 620 5 401 
     
  Summa oförbrukade bidrag 114 273 99 970 
     

  Övriga förutbetalda intäkter   
  Summa förutbetalda intäkter 0 0 

     
  Summa periodavgränsningsposter 129 754 115 620 
     

  
Minskning av oförbrukade medel genom EU-fonder är en följd av att aktiva EU-projektet nu kommit igång 
eller går mot slutfas. 

 







 

Länsstyrelsen Östergötland 
Östgötagatan 3 581 86 Linköping 
Växel: 010-223 50 00 
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se 
 
 

lansstyrelsen.se/ostergotland 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns 
nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk 
mellan människor och kommuner å ena sidan 
och regering, riksdag och centrala myndigheter 
på den andra. Landshövdingen är chef för Läns- 
styrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen 
och informera regeringen om länets behov. 
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